Districte de les Corts
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Plaça Comas, 18
08028 Barcelona

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA
Dades del contracte

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

Petició de contracte: P2202493
Tipus contracte: Serveis
Objecte: Serveis auxiliars suport FM i nadal
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 8.995,14 euros
IVA tipus 21%: 1.561,14 euros
Pressupost net (sense l’IVA): 7.434,00 euros
Aquest pressupost net no pot ser superat per l’oferta del licitador
CPV: 79713000-5 Servei personal seguretat
Antecedents
Des de l’àmbit municipal cal donar suport a la realització del calendari festiu i
tradicional, tant d’iniciativa municipal com de les entitats del Districte, essent aquesta
la línia d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona. Així doncs, mentre la nova licitació no
s’adjudica, la qual té data d’inici prevista per l’1 de gener de 2023 el districte de les
Corts ha de fer la contractació pont dels serveis d’auxiliars per disposar dels mitjans
necessaris i garantir la seguretat de les persones.
En aquest sentit, el districte de les Corts ha de contractar la prestació dels serveis
d’auxiliars de suport per a la realització de les activitats del calendari festiu i altres
esdeveniments que es duguin a terme a la via pública des de l’octubre de 2022 fins el
31 de desembre de 2022.
Aquesta actuació és de competència municipal i té com a finalitat la satisfacció de
necessitats administratives de l’Ajuntament de Barcelona, concretament del districte de
Les Corts.
El districte de Les Corts de l’Ajuntament de Barcelona, no disposa ni de recursos
humans ni materials propis per realitzar les prestacions del contracte, i d’acord amb
l´article 28 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 es proposa la contractació
d’aquest subministrament per l’acompliment i realització d’aquestes necessitats.
En compliment d’allò establert a l’article 118.2 de la Llei de Contracte del Sector
Públic, s’informa que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació. L’objecte d’aquest contracte esdevé una unitat funcional que
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permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o
complementaries.
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Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques
L’objecte d’aquest contracte és contractació del servei d’auxiliars de suport per a la
realització de les activitats del calendari festiu i altres esdeveniments que es duguin a
terme a la via pública del Districte des de l’octubre fins el 31 de desembre de 2022.
El servei contractat donarà suport en tasques de mobilitat i trànsit, adequació dels
espais per a la realització de les activitats, control d’accessos per evitar el pas del
públic a recintes restringits, entre d’altres. En definitiva, facilitarà l’organització i el
desenvolupament dels actes programats.
Aquest contracte inclou els serveis i les tasques següents:
 Servei de coordinació: Coordinació dels equips de professionals.
 Servei d’auxiliar: Tasques de control d'estacionaments i ordenació del trànsit.
D’acord amb la programació anual, la previsió d’aquests serveis es prestaran en les
activitats següents:
ACTIVITAT

HORES SERVEI (APROX.)
Coordinació

Auxiliar

MOSTRES DE COMERÇ

35

180

FESTA MAJOR

40

195

ACTIVITATS DE NADAL

13

75

TOTAL D’HORES DE SERVEI

88

450

A continuació, es presenta l’estimació del servei a desenvolupar amb indicació dels
preus unitaris:
PREU UNITARI
(SENSE IVA)

NÚM. HORES/

Coordinador

18 €

88

1.584,00 €

Auxiliar

13 €

450

5.850,00 €

1.071 h

7.434,00 €

TIPUS SUPORT GU

TOTAL (SENSE IVA)

SERVEI

TOTAL IMPORT
(SENSE IVA)

IVA 21%

1.561,14 €

TOTAL

8.995,14 €

D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33ª LCSP, la quantia del
pressupost base es considera estimativa i té caràcter de pressupost màxim i limitatiu
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d’aquest contracte condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi
l’empresa contractista aplicant els corresponents preus unitaris, el Districte no resta
obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final és determina en funció
de les necessitats de l’Administració i aplicant els preus unitaris corresponents.
Lloc de realització de la prestació
La prestació del servei es realitzarà en diversos espais de la via pública del districte de
les Corts, a Barcelona.
Inici de les prestacions i termini d’execució
La prestació del servei s’iniciarà l’1 d’octubre o l’endemà de la seva adjudicació i fins el
31 de desembre de 2022, o fins exhaurir el pressupost existent.
Criteris d’adjudicació
El criteri únic d’adjudicació serà el percentatge de descompte ofert.
La puntuació màxima serà de 100 punts.


Per l’oferta econòmica: fins a 100 punts

L’empresa licitadora oferirà un percentatge de descompte sobre la totalitat dels preus
unitaris que apareixen a la taula de preus unitaris de l’Annex 1.
La puntuació s’atorgarà aplicant la fórmula següent:

Tractament de dades personals a les quals tingui accés l’adjudicatari per a
l’execució del seu contracte
La prestació del contracte no comporta el tractament de dades de caràcter personal.
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Responsable del contracte
Com a responsable del contracte es designa na Sra. Mª Inés García Labandeira,
Coordinadora Territorial i Proximitat de la Direcció de Serveis a les Persones i al
Territori.
Selecció del proveïdor/a
D’acord amb allò que estableix la base d’execució vint-i-setena de les Bases
d’Execució Municipal per l’any 2022, per tal de poder seleccionar al proveïdor/a,
l’òrgan gestor farà la inserció d’un anunci al perfil del contractant durant un termini
mínim de 5 dies hàbils per licitar públicament el contracte tot seguint els objectius
fonamentals de la LCSP, que són establir una major transparència, aconseguir una
millor qualitat preu, perseguint la eficiència en la despesa pública respectant els
principis d’igualtat de tracte, no discriminació, transparència, proporcionalitat i
integritat.
Tramesa d’ofertes
El licitador haurà d’enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació
(https://licitacions.bcn.cat/). No s’admetrà cap altre forma d’enviament o lliurament de
l’oferta.
L’oferta ha de seguir el model de presentació d’ofertes que s’adjunta, i haurà d’estar
degudament signada per la licitadora.
L’import de l’oferta no pot superat el pressupost net 7.434,00 euros (sense IVA).
El termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies hàbils des de la data de la
publicació de l’anunci al portal de contractació.
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.
Annexos



Annex 1. Taula de preus unitaris.
Annex 2. Model de presentació d’oferta.
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