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INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR

Dades del contracte

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Petició de contracte: P2102029
Tipus contracte: Obres
Objecte: Obres per la sectorització i protecció passiva del soterrani de l’edifici Vell de les
Cases Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona
Pressupost de licitació (IVA inclòs) : 45.114,79 €48.377,08
IVA tipus 21%
Pressupost net (sense l’IVA): 37.284,95 €
Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador.

Antecedents
L’edifici Vell, de propietat municipal, és un dels tres edificis que configuren les Cases Consistorials
de l’Ajuntament de Barcelona, i que es troba connectat amb els altres dos, l’edifici Nou i l’edifici
Novíssim. Es troba situat a la plaça Sant Sant Jaume, 1
Actualment, l’edifici Vell o també conegut com la Casa de la Ciutat, consta de planta baixa, planta
noble, planta segona i planta tercera (amb altres desdoblaments de plantes intermitges en algunes
zones). Es un edifici complex, que ha anat creixent amb el pas del temps i que desenvolupa
diferents tècniques constructives. A més és un edifici amb ús constant, 24 hores x 7 dies a la
setmana, que per les seves característiques, va ser objecte de la redacció d’un Pla Director
d’incendis, amb informe favorable emès pel Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
(Bombers) en data 10 octubre 2019, amb voluntat d’anar millorant les condicions de protecció
contra incendis.
Aquest Pla Director d’incendis de l’edifici Vell va identificar una sèrie de mancances en la
segregació sectoritzada de la planta soterrani de l’edifici, i en la resistència al foc de l’estructura.
Cal assenyalar que hi ha diferents zones a la planta soterrani i que algunes d’aquestes
comuniquen mitjançant galeries a altres zones de l’edifici Nou i Novíssim.
Amb idea de donar resposta i solucionar les mancances detectades a nivell de planta soterrani
s’ha treballat una documentació tècnica (un projecte) que desenvolupa els requeriments a complir
en matèria de protecció contra incendis.
Les obres que es proposen executar seguiran les indicacions d’aquesta documentació tècnica i es
poden resumir en treballs de sectorització perimetral i delimitació dels dos sectors d’incendi i els
dos locals de risc especial (EI-120), la interposició de portes i registres, el segellat de passos i
forats que travessen els perímetres i la protecció passiva dels sostres per obtenir la R-120

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:10, que informa;
ROSER CRIVELLE YUSTE el dia 11/06/2021 a les 10:48, que dóna el vistiplau.

Els treballs objecte d’aquesta proposta són absolutament necessaris per a millorar les condicions
contra incendis de l’edifici, en el que el seu manteniment, és competència d’aquest Departament.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

A més, dits treballs no poden ser desenvolupats pels mitjans propis.
En relació a l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic
(LCSP), no s’està alterant ni fraccionant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació, ja que esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament
individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementaries.
En relació al punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic aprovada per Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de
març, no és viable o eficient efectuar un procediment d’adjudicació amb publicitat.
Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques
L’objecte del contracte és desenvolupar les obres de segregació sectoritzada de la planta soterrani
en els sectors necessaris segons el seu ús, segregats dels sectors de la resta de plantes, la
delimitació dels locals de risc actuals i la resistència al foc de l’estructura.
Els treballs objecte del contracte principalment consistiran en:
1.
2.
3.
4.
5.

treballs de sectorització perimetral i delimitació dels dos sectors d’incendi
treballs de sectorització perimetral i delimitació dels dos locals de risc especial (EI-120),
la interposició de portes i registres,
el segellat de passos i forats que travessen els perímetres
la protecció passiva dels sostres per obtenir la R-120

Les actuacions venen descrites en el Projecte de Sectorització i Protecció Passiva del
Soterrani de l’edifici Vell, que s’adjunta a aquest informe, i que recull també el plec de
condicions tècniques particulars per l’actuació, així com la documentació gràfica, detall
d’amidaments i pressupost.

Lloc de realització de la prestació
La prestació es realitzarà a l’edifici Vel de l’Ajuntament de Barcelona, plaça Sant Jaume, 1, però
en l’àmbit de la planta soterrani de l’edifici.
Inici de les prestacions i termini d’execució
La prestació del contracte s’iniciarà a partir de la data d’adjudicació. La durada de l’execució del
contracte serà de 4 mesos a comptar des de l’adjudicació.
Criteris d’adjudicació
S’estableixen com a criteris d’adjudicació:
1.- Preu del total de l’oferta, indicant de forma detallada la valoració de les feines segons resum
de pressupost del projecte adjunt.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:10, que informa;
ROSER CRIVELLE YUSTE el dia 11/06/2021 a les 10:48, que dóna el vistiplau.
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Puntuació màxima total: 100 punts
Tramesa d’ofertes
El licitador haurà d’enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació.
(https://licitacions.bcn.cat/)
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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 que s’adjunta. L’oferta haurà
d’estar degudament signada per la licitadora.
El termini de presentació de les ofertes serà com a màxim de 5 dies hàbils des de la data de
d’enviament de petició d’oferta.

Notificació de l’adjudicació
L’adjudicació del contracte es notificarà a l’interessat i es publicarà en el Perfil de Contractant
d’acord amb el previst a la LCSP.

Direcció de Logística i Manteniment.
Ajuntament de Barcelona
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