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INFORME DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ MENOR

Dades del contracte
Contracte: 22002971
Tipus contracte: Subministrament
Objecte: Fabricació, manipulació i instal·lació en la via pública de panells informatius
sobre la història de l’espai que va ocupar la Fàbrica del Cànem al Poblenou
Pressupost net (sense l’IVA): 6.049,59 €
IVA (tipus del 21 %): 1.270,41 €
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 7.320,00 €
El pressupost net no pot ser superat per l’oferta de l’empresa licitadora.

Antecedents
La Fàbrica del Cànem ha estat un espai que ha influenciat extraordinàriament en el
caràcter veïnal i la configuració social del barri del Poblenou. Ja ho va ser el prat
d’indianes que es va establir en segles anteriors, però la construcció de la fàbrica tèxtil,
i totes les vicissituds de què va ser protagonista durant la seva existència en fan un
referent ineludible a l’hora d’explicar i comprendre l’actual Poblenou. Fins i tot la seva
última faceta com a espai de fort valor reivindicatiu a través de la figura dels Horts La
Vanguàrdia fan que aquest espai mereixi un record ineludible en la memòria històrica
del barri.
La senyalització de tot aquest recorregut històric consta de 2 elements de senyalització
que exposen aquestes diferents etapes de seu recorregut històric. Aquests elements
hauran de seguir la línia constructiva i estètica dels altres element instal·lats
prèviament a diferents espais del Districte de Sant Martí, per tal de donar continuïtat al
projecte memorialístic dels barris de Sant Martí. Per altra banda, i per tal d’assegurarne al màxim el manteniment, els elements hauran de comptar amb mesures
específiques de prevenció d’atacs de tipus vandàlic que els puguin malmetre.
Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques
Aquest contracte és necessari per tal de poder completar el projecte de reurbanització
de l’espai en què es troben, que ha passat de ser una àrea fabril abandonada a formar
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part de l’entramat urbà i social del barri. Aquesta senyalització és l’última fase d’un
procés que articula culturalment i socialment aquest espai del Districte de Sant Martí
dotant-lo d'un nou punt d'indubtable interès tant per al veïnat com per als visitants de
la resta de la ciutat que posa de relleu aspectes fins ara poc realçats.
Aquest contracte permetrà satisfer adequadament les necessitats administratives
perquè el servei objecte del contracte permet la millora de l'espai urbà a través de la
dotació d'un nou punt d'interès històric, patrimonial i cultural.
Es considera, per tant, segons prescriu l'article 116.4.e) de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic, que hi ha una clara i proporcional vinculació entre l'objecte del
contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.
Inici de la prestació i termini d’execució
El termini d'execució del servei es fixa en un màxim de 60 dies naturals a partir de la
data de formalització del contracte.
Criteris d’adjudicació
D’acord amb la base d’execució vint-i-sisena del pressupost 2020 de l’Ajuntament de
Barcelona, els contractes menors amb concurrència que es publiquin al perfil del
contractant tindran com a únic criteri d’adjudicació el preu més baix.
S’estableix una fórmula bàsica d’utilització general que permet una ponderació
d’ofertes distribuint els punts de forma proporcional segons les diferències entre les
ofertes de preu. La fórmula que es proposa és la següent:
(

)

(

)

Ofertes anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a) Si hi concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta:
- que sigui 20 punts percentuals més baixa que el pressupost net de licitació.
b) Si hi concorren dues o més empreses licitadores, es consideren anormalment baixes
les ofertes:
- que siguin 10 punts percentuals més baixa que la mitjana de les ofertes.
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Responsable del contracte
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S’hi designa Josep Pasqual Gavilán, cap del Departament de Comunicació del Districte
de Sant Martí.
Tramesa d’ofertes
L’empresa licitadora haurà d’enviar les seves ofertes mitjançant el portal de
Contractació (licitacions.bcn.cat). No s’admetrà cap altre forma d’enviament o
lliurament de l’oferta.
L’oferta s’haurà d´emplenar segons el model de presentació d’ofertes adjunt. L’oferta
haurà d’estar degudament signada per l’empresa licitadora.
El termini de presentació de les ofertes serà com a màxim de 5 dies hàbils des de la
data d’enviament de petició d’oferta.
Notificació de l’adjudicació
L’adjudicació del contracte es notificarà a la persona interessada i es publicarà de
forma agregada en el Perfil de Contractant d’acord amb allò previst a l´article 63.4 de
la LCSP.
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