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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2016
A la ciutat de Barcelona, el 31 de març de 2016, a les 11 hores i cinc minuts, es
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària i en
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la
presidència de la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb
l’assistència del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM),
vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer,
senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i
Pla CiU), vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els
diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume
Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel
Forns i Fusté (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina
(CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fabrega i Colomer (ERC-AM),
Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Josep Ramon
Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els diputats i
diputades amb veu però sense vot següents: senyor Joaquim Forn i Chiariello (CiU),
senyores Núria Marín i Martinez (PSC-CP), Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i
senyors Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència els diputats senyors Joan Carles García i Cañizares (CiU) i
Manuel Reyes López (PP).
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 10 de març de 2016.
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2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics.

3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del decret
emès pel Jutjat Social núm. 1 de Granollers, favorable per als interessos de la
corporació, que acorda tenir per desistit el senyor O. S. C. G. del procediment de
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reconeixement de dret núm. 767/2015, instat contra la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Ajuntament de Vallgorguina, en reclamació de la
condició de la relació laboral com a indefinida no fixa, i declara la finalització del
procediment.
4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, favorable per
als interessos de la corporació, que desestima el recurs de suplicació interposat
per la senyora G. L. V. contra la Sentència de 16 de juny de 2015, dictada pel
Jutjat Social núm. 9 de Barcelona en el procediment núm. 442/2013, seguit a
instància de dita recurrent contra l’Institut Català de la Salut, el Departament de
Salut de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, en demanda de compatibilitat
per desenvolupar dos treballs en el sector públic.

5.

Donar compte del decret de la Presidència núm.1049/16, de data 23 de febrer de
2016, pel qual es sol·licita l’acumulació de l’acord adoptat pel Consell de
Ministres de data 27 de novembre de 2015, mitjançant el qual es desestima de
manera expressa la reclamació formulada per la Diputació de Barcelona, davant
el Consell de Ministres, per import de 144.104,83 euros (cent quaranta-quatre mil
cent quatre euros amb vuitanta-tres cèntims), satisfets en concepte de l’impost
sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs, durant els exercicis 2004 a
2010, al recurs núm. 002/004166/2015 que la Diputació de Barcelona va formular
contra la desestimació presumpta de dita reclamació.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda de pròrroga del conveni marc, formalitzat en data 20 d’abril de 2015
entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb
l’objecte de col·laborar en matèria de publicacions, catalogació de fons i
formació, i del conveni específic, de desenvolupament del conveni marc,
formalitzat per ambdues entitats en data 17 de novembre de 2015 per col·laborar
en algunes activitats relacionades amb publicacions, formació, exposicions i
catalogació de fons.

Gerència
7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
Política de responsabilitat social de la Diputació de Barcelona.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar la
quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics del Catàleg
de serveis de l’any 2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”.

9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, regularitzar els
ajuts concedits als Ajuntaments de Badalona i l’Hospitalet de Llobregat en el
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marc del Programa complementari de finançament de les llars d’infants de
titularitat municipal per al curs 2014-2015.
Direcció de Serveis de Formació
10.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el
conveni tipus a formalitzar amb els ens locals de la província de Barcelona
sol·licitants d’assistència tècnica integral en formació, en el marc del règim
regulador del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”.

Servei de Contractació
11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'expedient de
contractació relatiu a la Prestació dels serveis postals a la Diputació de
Barcelona i altres entitats, mitjançant tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, procediment obert i més d’un criteri d’adjudicació, amb un
pressupost estimatiu biennal de 16.904.699,69 € (setze milions nou-cents quatre
mil sis-cents noranta-nou euros amb seixanta-nou cèntims), IVA exclòs.

12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de
contractació relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació
funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels
municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona,
mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i
la qualitat en l’ocupació, dividit en 6 lots, mitjançant tramitació ordinària,
regulació harmonitzada, procediment obert i més d’un criteri d’adjudicació, amb
un pressupost estimatiu biennal de 5.468.099,17 € (cinc milions quatre-cents
seixanta-vuit mil noranta-nou euros amb disset cèntims) IVA exclòs, dels quals
1.093.619,83 € (un milió noranta-tres mil sis-cents dinou euros amb vuitanta-tres
cèntims) aniran a càrrec dels ens locals i els 4.374.479,34 € (quatre milions trescents setanta-quatre mil quatre-cents setanta-nou euros amb trenta-quatre
cèntims) restants aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona.

Servei de Programació
Caixa de Crèdit
13.

PREMIÀ DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 45.000,00 EUR
(quaranta-cinc mil euros) per a finançar l’actuació local “Reparació voreres”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

14.

PREMIÀ DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 130.000,00 EUR (centtrenta mil euros) per a finançar l’actuació local “Obres cementiri”, al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats.
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15.

ALPENS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
acceptar la renúncia de la part no disposada per l’Ajuntament d’Alpens del
Conveni de la línia de préstecs-pont amb beneficiaris de subvencions, del
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més.

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
16.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un vehicle com
a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’inventari de béns i autoritzar la seva
cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Campins.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
17.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
I.P., en resolució de l’expedient núm. 2015/6086.

18.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Planta Compostatge Fumanya S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/7974.

19.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa Sanitaris Maresme, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/8060.

20.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a la
carretera BV-5112 a favor del Sr. J.D.T., en resolució de l’expedient núm.
2015/9859.

21.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
D.S.C., en resolució de l’expedient núm. 2016/334.

22.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa Comercial de festes i revetlles, S.L., en resolució de l’expedient núm.
2016/658.

23.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a la
carretera BV-4031 a favor del Sr. R.N.E., en resolució de l’expedient núm.
2016/847.

24.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
O.B.G., en resolució de l’expedient núm. 2016/1537.

25.

Dictamen pel qual es proposa, d’una banda autoritzar unes obres de construcció
d’un tancament diàfan i, d’altra denegar l’autorització per a instal·lar un rètol i un
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cartell publicitari, a l’empresa Gestió Hipica 2014, S.L., en resolució de
l’expedient núm. 2015/8062.
26.

Dictamen pel qual es proposa considerar com a desistida la petició de
l’Ajuntament de Ajuntament de Torrelavit per a la realització d’unes obres, en
haver transcorregut amb escreix el termini fixat per a aportar la documentació
que se li va sol·licitar i, en conseqüència, arxivar l’expedient núm. 2015/6388.

Contractació administrativa
27.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’adjudicació de
l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la
Diputació de Barcelona, anys 2016-2019, del tram de carreteres adscrits als
Sectors de Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i
Manresa.

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
28.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament de subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament
primari i secundari, per a les estades als equipaments pedagògics existents als
parcs naturals i que es gestionen en règim de concessió administrativa, segon
semestre 2015, per un import de 8.169,84 € (vuit mil cent seixanta-nou euros
amb vuitanta-quatre cèntims).

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
29.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les
bases de participació en la primera fase del programa “Auditories i intervenció als
habitatges en situació de pobresa energètica” de la Diputació de Barcelona i
publicació en el BOPB, per un import de 512.000,00 € (cinc-cents dotze mil
euros).

30.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de las
bases per a la gestió i desenvolupament del programa del “Servei Local de
Teleassistència”– Anys 2017-2018, per un import de 16.905.616,31 € (setze
milions nou-cents cinc mil sis-centes setze euros amb trenta-un cèntims).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 10 de març de 2016.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 10 de març de 2016, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena
i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
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La vicepresidenta cinquena, senyora Parlon (PSC-CP) diu: El nostre vot serà
d’abstenció en tots els punts, favorable en el punt 9, en el punt núm. 12, en tant que
forma part dels acords pressupostaris que hem compartit, i també serà favorable en
els punts 29 i 30 per les mateixes raons.
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2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSCCP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 24 de maig de 2015, en la mateixa
sessió va resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria
simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 (ref.
AP 129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la
Junta de Govern la designació de representants.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents
organismes, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se
el nomenament en qualsevol moment.
Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la
creació del seu Grup de Suport.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
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l’apartat primer I, subapartat 4.f) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de
2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
PRIMER.- DESIGNAR les persones que s’indiquen com a representants de la
Diputació de Barcelona en els següents organismes:
1.- Consell de la Formació Professional de Terrassa
(Ajuntament de Terrassa)
Designar les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona en el
òrgans de govern del Consell de la Formació professional de Terrassa, els quals
poden tenir o no la condició de Diputat/da d’acord amb els articles 11 i 14 dels Estatuts
del Consell, dels àmbits d’Educació i de Promoció Econòmica, en la forma que
s’indica.
Les persones designades són:
Plenari (art. 11 Estatuts)
1. Titular: Il·lm. Sr. Rafael Homet Ventayol, Diputat Delegat d’Educació.
S.1 Suplent: Sr. Jordi Plana Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
Comissió Permanent (Art. 14 Estatuts)
1. Titular Educació: Sr. Jordi Plana Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
S.1 Suplent Educació: Sra. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit d’educació.
2. Titular Promoció Econòmica: Sr. Leandre Mayola Tresserras, Gerent de
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
S.2 Suplent Promoció Econòmica: Sra. Mercè Munné Dedeu, adscrita a l’àmbit de
promoció econòmica.
2.- Consell de la Formació Professional de Rubí
(Ajuntament de Rubí)
Proposar a la Presidència del Consell, d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts, el
nomenament de les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona en
el òrgans de govern del Consell de la Formació professional de Rubí, els quals poden
tenir o no la condició de Diputat/da d’acord amb els articles 8.i) i 11.d) i e) dels Estatuts
del Consell, dels àmbits d’Educació i de Promoció Econòmica, en la forma que
s’indica.
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Les persones proposades són:
Plenari (art. 8 Estatuts)
1 Titular Educació: Sr. Jordi Plana Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
S.1 Suplent Educació: Sra. Neus Gómez Matarán, adscrita a l’àmbit d’educació.
2 Titular Promoció Econòmica: Sr. Leandre Mayola Tresserras, Gerent de Serveis
de Promoció Econòmica i Ocupació.
S.2 Suplent Promoció Econòmica: Sra. Mercè Munné Dedeu, adscrita a l’àmbit de
promoció econòmica.
Comissió Permanent (Art. 11 Estatuts)
1 Titular Educació: Sr. Jordi Plana Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
S. 1 Suplent Educació: Sra. Neus Gómez Matarán, adscrita a l’àmbit d’educació.
2 Titular Promoció Econòmica: Sr. Leandre Mayola Tresserras, Gerent de
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
S.2 Suplent Promoció Econòmica: Sra. Mercè Munné Dedeu, adscrita a l’àmbit de
promoció econòmica.
3.- Consell de la Formació Professional de la Ciutat de Barcelona
(Ajuntament de Barcelona)
Primer.- Completar la designació de representants efectuada per la Junta de Govern
en la sessió de data 17/12/2015 (ref. AJG 653/15), i nomenar com a suplents les
Sres. Neus Gómez Mataran i Mercè Munné Dedeu, dels àmbits d’educació i
promoció econòmica, respectivament.
Segon.- En conseqüència, d’acord amb la designació efectuada i la que ara es
proposa, la representació de la Diputació de Barcelona, resta de la següent manera:
Designar les persones, dos titulars i dos suplents, que han de representar a la
Diputació de Barcelona, com a vocals, en el Consell de la Formació Professional de
la Ciutat de Barcelona, els quals formaran part del Plenari i de la Comissió
Permanent de l’esmentat Consell, d’acord amb els articles 11 i 14 de les seves
normes de funcionament, els quals poden tenir o no la condició de Diputat/da.
Les persones designades són:
1.- Titular: Sr. Jordi Plana Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
S.1 Suplent. Sra. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit d’educació.
2.- Titular: Sr. Leandre Mayola Tresserras, Gerent de Serveis de Promoció Econòmica
i Ocupació.
S.2. Suplent: Sra. Mercè Munné Dedeu, adscrita a l’àmbit de promoció econòmica.
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4.- Federació Europea d'Espais Naturals i Rurals, Metropolitans i Periurbans.
FEDENATUR. (NIF G 61672275)
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en els òrgans de govern de la Federació Europea FEDENATUR, dels
quals el titular ha de tenir la condició de Diputat/da d’acord amb l’article 3 en relació
amb els arts. 12 i 14 dels Estatuts de l’ens.
Les persones designades són:
1. Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau, Diputat Adjunt d’Espais Naturals
S.1. Suplent: Sr. Jordi Bellapart Colomer, Gerent de Serveis d’Espais Naturals
SEGON.- MODIFICAR la designació de representants en l’Organisme Públic que es
detalla a continuació:
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (NIF P0800075D)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Albert Rubiol Vilalta efectuat
per la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.2015 (ref. AJG 549/15), com a vocal
suplent en l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana.
Segon.- Designar el Sr. Ramon Riera Bruch per substituir el Sr. Albert Rubiol Vilalta
en la representació que ostentava fins ara de suplent del Sr. Jesús Calderer Palau.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el
Consorci Agència d’Ecologia Urbana d’acord amb els estatuts de l’ens, els acords
adoptats i la modificació proposada, es concreta en el següent:
1.- Els vuit representants de la Diputació de Barcelona (8 titulars i 8 suplents) en el
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona com a vocals en l’Assemblea
General, els quals poden tenir o no la condició de Diputats/Diputades, d’acord amb
l’art. 8 dels seus Estatuts, i de conformitat amb els criteris fixats a la disposició
addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut de la
modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), són:
1. Titular: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
S.1 Suplent: Sr. Josep González Cambray
2. Titular: Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
S.2. Suplent: Sra. Imma Pruna González
3. Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau
S.3. Suplent: Sr. Ramon Riera Bruch
4. Titular: Sr. Carles Segura Buixó
S.4. Suplent: Sr. Jordi Padrós Selma
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5. Titular: Sr. Domènec Cucurull Descarrega
S.5. Suplent: Sr. Carlos González López
6. Titular: Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges
S. 6. Suplent: Sr. Santiago Valls Molina
7. Titular: Sr. David Escudé Rodriguez
S.7. Suplent: Sr. Juan M. Parralejo Aragoneses
8. Titular: Sr. Josep Puigdengolas Torres
S.8. Suplent: Sr. Benet Lluís Moreno Campon
2.- Proposar a l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de
Barcelona la designació, d’entre els vuit representants titulars designats per formar
part de l’Assemblea General, dels dos vocals que en representació de la Diputació de
Barcelona han d’integrar-se en el Consell de Govern, d’acord amb els arts. 9f) i 10 dels
Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:.
1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
2. Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
3.- Proposar l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio per a ocupar una de les tres Vicepresidències previstes als Estatuts del Consorci, d’acord amb els arts. 8 i 10, tot
resultant que per aquest nou període al representant de la Diputació de Barcelona li
correspondrà ocupar la Presidència del Consorci i dels seus òrgans de govern,
Presidència que és rotatòria i amb una vigència de dos anys, per tant, des del seu
nomenament i fins el 2017.
4.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius titulars i en
la representació que ostentin.
TERCER.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o
que els estatuts prevegin altrament.
QUART.- NOTIFICAR els acords precedents als organismes i a les persones
afectades per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del decret
emès pel Jutjat Social núm. 1 de Granollers, favorable per als interessos de la
corporació, que acorda tenir per desistit el senyor O.S.C.G. del procediment de
reconeixement de dret núm. 767/2015, instat contra la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Ajuntament de Vallgorguina, en reclamació de la
condició de la relació laboral com a indefinida no fixa, i declara la finalització del
procediment.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
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aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil,
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“La Junta de Govern, en sessió ordinària de 25 de febrer de 2016, va acordar donar-se
per assabentada del decret de la Presidència, d’1 de febrer de 2016, pel qual
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Social núm. 1 de Granollers en el procediment
de reconeixement de dret número 767/2015, instat pel senyor O.S.C.G., contra la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Ajuntament de Vallgorguina, en
reclamació de la condició de la relació laboral com a indefinida no fixa.
El Jutjat Social núm. 1 de Granollers ha emès un decret, el 3 de febrer de 2016, pel
qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de l’escrit presentat per la
part actora en el qual sol·licita que se’l tingui per desistit.
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència,
desistir de les seves pretensions.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè I.3
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de
setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del decret emès pel Jutjat Social núm. 1
de Granollers, de 3 de febrer de 2016, que acorda tenir per desistit el senyor O.S.C.G.
del procediment de reconeixement de dret núm. 767/2015, instat contra la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Ajuntament de Vallgorguina, en reclamació
de la condició de la relació laboral com a indefinida no fixa.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social núm. 1 de Granollers, als efectes
legals oportuns.”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, favorable per
als interessos de la corporació, que desestima el recurs de suplicació interposat
per la senyora G.L.V. contra la Sentència de 16 de juny de 2015, dictada pel
Jutjat Social núm. 9 de Barcelona en el procediment núm. 442/2013, seguit a
instància de dita recurrent contra l’Institut Català de la Salut, el Departament de
Salut de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, en demanda de compatibilitat
per desenvolupar dos treballs en el sector públic.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
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cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat sentència que desestima el
recurs de suplicació interposat per la senyora G.L.V. contra la sentència de 16 de juny
de 2015 dictada pel Jutjat Social núm. 9 de Barcelona en el procediment num.
442/2013 seguit a instància de dita recurrent contra l’Institut Català de la Salut, el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència,
resulta que la part recurrent era metgessa de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb una
dedicació de 35 hores setmanals, i metgessa de família de l’ICS, amb una dedicació
de 30 hores setmanals, la suma de les quals superava les 60 hores setmanals a què
es refereix la disposició addicional primera del decret 307/85, de 31 d’octubre, sobre
les normes i el procediment per a l’aplicació de les incompatibilitats al personal sanitari
al servei de la Generalitat, per la qual cosa es declara la incompatibilitat per a les dos
activitats.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè I.3
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de
setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
En us de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànica, es proposa a la Junta de govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
desestima el recurs de suplicació interposat per la senyora G.L.V. contra la sentència
de 16 de juny de 2015 dictada pel Jutjat Social núm. 9 de Barcelona en el procediment
num. 442/2013 seguit a instància de dita recurrent contra l’Institut Català de la Salut, el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als
efectes legals oportuns.”
5.- Donar compte del decret de la Presidència núm.1049/16, de data 23 de febrer
de 2016, pel qual es sol·licita l’acumulació de l’acord adoptat pel Consell de
Ministres de data 27 de novembre de 2015, mitjançant el qual es desestima de
manera expressa la reclamació formulada per la Diputació de Barcelona, davant
el Consell de Ministres, per import de 144.104,83 euros (cent quaranta-quatre mil
cent quatre euros amb vuitanta-tres cèntims), satisfets en concepte de l’impost
sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs, durant els exercicis 2004
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a 2010, al recurs núm. 002/004166/2015 que la Diputació de Barcelona va
formular contra la desestimació presumpta de dita reclamació.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
“Per Resolució de la Presidència de data 25 de novembre de 2015, es va acordar
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem, contra la
desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per
la Diputació de Barcelona, davant el Consell de Ministres per import de 144.104,83 €,
satisfets en concepte de l'impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs
durant els exercicis 2004 a 2010, i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha
declarat contrari al Dret de la Unió Europea.
El passat 17 de desembre de 2015 va tenir entrada en el Registre General de la
Diputació de Barcelona la notificació de l'Acord adoptat pel Consell de Ministres de
data 27 de novembre de 2015, mitjançant el qual es desestimava de manera expressa
la reclamació formulada per la Diputació de Barcelona.
Les consideracions que efectua el citat acord de desestimació en cap manera
desvirtuen els arguments esgrimits per la Diputació de Barcelona per formular la
reclamació, per la qual cosa la corporació ha de sol·licitar l'acumulació al recurs que se
segueix contra la desestimació presumpta de l'esmentada reclamació.
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del
Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la
defensa i representació de la Corporació en el procediment esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Únic.- SOL·LICITAR l'acumulació de l'Acord adoptat pel Consell de Ministres de data
27 de novembre de 2015, mitjançant el qual es desestima de manera expressa la
reclamació formulada per la Diputació de Barcelona, davant el Consell de Ministres,
per import de 144.104,83 euros, satisfets en concepte de l’impost sobre vendes
minoristes de determinats hidrocarburs, durant els exercicis 2004 a 2010, al recurs
núm. 002/004166/2015 que la Diputació de Barcelona va formular contra la
desestimació presumpta de la dita reclamació.”
El president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, diu: Nosaltres voldríem
demanar quin es el procediment jurídic a seguir després d’aquest decret.
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La secretària general, senyora Mahillo, diu: El procedimiento juridico es muy fàcil;
como presentamos dos recursos diferentes lo que hemos pedido es que se acumulen,
simplemente, que se acumulen para que se dicte la misma sentencia. De todos
modos, el Tribunal Supremo ya ha dictado la primera sentencia reconociendo, a
petición de un ayuntamiento, la responsbilidad patrimonial del Consejo de Ministros.
Símplemente hemos pedido la acumulación de los dos recursos porque eran de años
diferentes.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda de pròrroga del conveni marc, formalitzat en data 20 d’abril de 2015
entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona,
amb l’objecte de col·laborar en matèria de publicacions, catalogació de fons i
formació, i del conveni específic, de desenvolupament del conveni marc,
formalitzat per ambdues entitats en data 17 de novembre de 2015 per col·laborar
en algunes activitats relacionades amb publicacions, formació, exposicions i
catalogació de fons.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Antecedents
1. Amb data 20 d’abril de 2015 es va formalitzar un conveni entre la Diputació de
Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per establir el marc en què
ambdues institucions podien col·laborar en matèria de publicacions, catalogació de
fons i formació.
El pacte cinquè preveia el desenvolupament de les actuacions recollides en el conveni
marc mitjançant convenis específics pactats de forma expressa per les parts.
El pacte vuitè del conveni marc esmentat fixava la durada del conveni en un any des de
la seva signatura i amb possibilitat de pròrroga per acord exprés entre les parts per
períodes iguals.
2. Posteriorment, en data 17 de novembre de 2015 es va formalitzar una conveni
específic entre les dues parts amb l’objecte d’endegar diverses actuacions relatives a
publicacions, formació, catalogació de fons i fer una exposició.
Aquest conveni, d’acord amb el seu pacte cinquè, fixava la seva vigència fins el 19 d’abril
de 2016, data que coincidia amb l’acabament del conveni marc que desenvolupava, i, al
igual que aquest, podria ser prorrogable per acord exprés de les parts.
Atès que les activitats que es recollien en els dos convenis encara perduren, ambdues
parts estan interessades en fer una pròrroga del conveni marc i el seu conveni específic
de desenvolupament per un any més.
Fonaments de dret
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula el règim jurídic,
contingut, procediment dels convenis de col·laboració.
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2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
setè I 4 b del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de
data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta
de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015). Tot i que l’òrgan d’aprovació competent del conveni marc és la Junta
de Govern i el del conveni específic ho és la Presidència, a l’estar els objectes i els
terminis dels dos convenis vinculats i el motiu d’aquesta proposta és la mateixa, és a dir,
la pròrroga dels dos convenis, es proposa la seva aprovació en unitat d’acte per la Junta
de Govern.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta d’addenda de pròrroga del conveni marc formalitzat en
data 20 d’abril de 2015 entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona per col·laborar en matèria de publicacions, catalogació de fons i formació
i del conveni específic de desenvolupament formalitzat en data 17 de novembre de
2015 per col·laborar en algunes activitats relacionades amb publicacions, formació,
exposicions i catalogació de fons, que literalment diu:
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI MARC FORMALITZAT EN DATA 20
D’ABRIL DE 2015 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI
D’ADVOCATS DE BARCELONA PER COL·LABORAR EN MATÈRIA DE
PUBLICACIONS, CATALOGACIÓ DE FONS I FORMACIÓ I DEL CONVENI ESPECÍFIC
DE DESENVOLUPAMENT FORMALITZAT EN DATA 17 DE NOVEMBRE DE 2015 PER
COL·LABORAR EN ALGUNES ACTIVITATS RELACIONADES AMB PUBLICACIONS,
FORMACIÓ, EXPOSICIONS I CATALOGACIÓ DE FONS
INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la seva
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en virtut de l'article 34.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i assistida pel Secretari
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de la
Presidència de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, sobre delegació de
funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015.
COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA, representat per pel seu Degà, l’Excm. Sr.
Oriol Rusca i Nadal.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de
mutu acord fan constar els següents,
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.En data 20 d’abril de 2015 es va formalitzar un conveni entre la Diputació de Barcelona i
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per establir el marc en què ambdues institucions
podien col·laborar en matèria de publicacions, catalogació de fons i formació.
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El pacte cinquè preveia el desenvolupament de les actuacions recollides en el conveni marc
mitjançant convenis específics pactats de forma expressa per les parts.
El pacte vuitè del conveni marc esmentat fixava la durada del conveni en un any des de la seva
signatura i amb possibilitat de pròrroga per acord exprés entre les parts per períodes iguals.
2. Posteriorment, en data 17 de novembre de 2015 es va formalitzar una conveni específic
entre les dues parts amb l’objecte d’endegar diverses actuacions relatives a publicacions,
formació, catalogació de fons i fer una exposició.
Aquest conveni, d’acord amb el seu pacte cinquè, fixava la seva vigència fins al 19 d’abril de
2016, data que coincidia amb l’acabament del conveni marc que desenvolupava, i, al igual que
aquest, podia ser prorrogable per acord exprés de les parts.
3. Atès que les activitats que es recollien en els dos convenis encara perduren, ambdues parts
estan interessades en fer una pròrroga del conveni marc i el seu conveni específic de
desenvolupament per un any més.
4. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya regula el règim jurídic, contingut,
procediment dels convenis de col·laboració.
5. La minuta d’addenda de pròrroga del conveni marc i del conveni específic de
desenvolupament ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en
sessió de data........
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte i de mutu acord, formalitzen el present conveni subjecte als següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquesta addenda és la pròrroga del conveni marc formalitzat en data 20 d’abril
de 2015 entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per
col·laborar en matèria de publicacions, catalogació de fons i formació, i del conveni específic
de desenvolupament formalitzat en data 17 de novembre de 2015 per col·laborar en algunes
activitats relacionades amb publicacions, formació, exposicions i catalogació de fons.
Segon. Pròrroga de la vigència del conveni i addenda
El pacte Vuitè del conveni marc de 20 d’abril de 2015 restarà redactat en els termes
següents:
“Aquest conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i serà vigent fins al 19 d’abril
de 2017, i es preveu la possibilitat de pròrroga per acord exprés de les parts per períodes
iguals”.
El pacte Cinquè del conveni específic de 17 de novembre de 2015 restarà redactat en els
termes següents:
“Aquest conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i serà vigent fins al 19 d’abril
de 2017, i es preveu la possibilitat de pròrroga per acord exprés de les parts per períodes
iguals”.
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Tercer. Manteniment de la vigència de la resta de pactes
La resta de pactes establerts en el conveni marc original de data 20 d’abril de 2015 i el
conveni específic original de data 17 de novembre de 2015 es mantenen tal i com foren
expressats.”

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona.”
El president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, diu: Nosaltres voldríem
còpia de l’informe anual de la comissió de seguiment del conveni entre la Diputació de
Barcelona i l’ICAB.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Molt bé, el demanem a secretaria. Suposo
que no hi ha cap inconvenient per fer-lo extensiu a totes les formacions polítiques.
La secretària general, senyora Mahillo, diu: Lo pediremos a la Coordinació General,
dado que es la unidad gestora.
Gerència
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
Política de responsabilitat social de la Diputació de Barcelona.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“Fets
La Diputació de Barcelona aposta per integrar la responsabilitat social a l'estratègia
organitzativa, d'acord amb els valors de proximitat, transversalitat, transparència,
sostenibilitat, eficàcia i eficiència, amb la voluntat d'esdevenir una organització
socialment responsable i un referent en la prestació de serveis al món local contribuint
al desenvolupament sostenible.
Amb aquesta voluntat, i amb el repte de mantenir i millorar el nostre comportament
responsable, disposem del Pla director de responsabilitat social de la Diputació de
Barcelona, que defineix els eixos i línies estratègiques de la corporació en aquesta
matèria i al voltant del qual s’articulen les actuacions que s’impulsen des dels diferents
àmbits funcionals. Aquest Pla fou aprovat per acord del Ple de data 18 de desembre
de 2014 (ref. AP 191/14)
Per tal d’emmarcar els valors que orienten aquest Pla director, és necessari comptar
amb un document que defineixi la Política de responsabilitat social de la Diputació de
Barcelona, que es fonamenti en allò que estableix el Pla de mandat de la corporació
2016-2019 aprovat per la Junta de Govern amb data 10 de març de 2016 (AJG 95/16).
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La Política de responsabilitat social constitueix el marc de referència per a
l’establiment dels objectius del Pla director i la base dels sistema de gestió de
responsabilitat social de la Diputació de Barcelona.
Aquest document disposa de la conformitat de la Comissió Tècnica i la Comissió
Directiva de responsabilitat social, òrgans responsables de l’impuls i funcionament del
Pla director de responsabilitat social.
Fonament de dret
La Junta de Govern és l’òrgan competent per adoptar els acords objecte d’aquest
dictamen segons el que disposa l’apartat setè I 4 a) del Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 7675/15, sobre nomenament dels membres de ple dret
de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015)
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la Política de responsabilitat social de la Diputació de Barcelona, el
text de la qual és el següent:
“ POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la demarcació de Barcelona, 311 municipis
en xarxa.
Més enllà de les funcions pròpies de l’organització i de l’obligació jurídica de satisfer l’interès
general, la Diputació de Barcelona assumeix, voluntàriament, el compromís d’integrar la
responsabilitat social a l’estratègia corporativa, amb la voluntat d’esdevenir una organització
socialment responsable i un referent en la prestació de serveis al món local contribuint al
desenvolupament sostenible.
En aquest context, la Diputació de Barcelona ha implantat un sistema de gestió de la
responsabilitat social, que enforteixi la prestació de serveis al territori amb criteris de
sostenibilitat, asseguri la transparència en el govern i en la gestió, la rendició de comptes i el
diàleg amb els grups d’interès i vetlli per la minimització dels impactes socials i ambientals
de les pròpies actuacions, d’acord amb els valors establerts al Pla director de responsabilitat
social:
1. Proximitat: conjunt de característiques que fan l’organització accessible i orientada als
grups d’interès, específicament als governs locals, a través de polítiques i estratègies
compartides i una prestació de serveis fàcil i propera a l’usuari.
2. Transversalitat: qualitat de les polítiques i les accions de l’organització per tal
d’assegurar la implicació de tots els àmbits relacionats, més enllà de les divisions
administratives i la diversitat de disciplines, aprofitant el coneixement i recursos
compartits per a obtenir una visió integral en les actuacions.
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3. Transparència: propietat que ens orienta cap una comunicació oberta i honesta, que
implica la rendició de comptes, servint-se de les possibilitats de les noves tecnologies per
explicar de manera clara i accessible i amb criteris de rigor i veracitat allò que es fa, amb
els límits que marquen la responsabilitat, el dret a la intimitat i l’interès general.
4. Sostenibilitat: conjunt de polítiques i decisions econòmiques, socials, culturals i
ambientals destinades a sensibilitzar i educar els diferents actors en la responsabilitat,
per tal de satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les
generacions futures de satisfer-ne les pròpies.
5. Eficàcia i eficiència: conjunt de propietats que permeten assolir els objectius fixats,
optimitzant l’ús dels recursos disponibles, per a satisfer la demanda de serveis públics de
qualitat. Comporten generar processos fàcils, àgils i assumibles tant per part de la
mateixa organització com dels seus principals grups d’interès.
Sempre amb el compromís de donar compliment als requisits legals aplicables a
l’organització i treballar respectant els principis de la responsabilitat social:
Rendició de comptes
Comportament ètic
Respecte als interessos de les parts interessades
Respecte al principi de legalitat
Respecte a la normativa internacional de comportament
Respecte pels drets humans
La corporació fa una declaració d’aquests principis i compromisos en relació als seus grups
d’interès a través del Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona,
que orienta les pautes de comportament que hauran de seguir totes les persones implicades
amb la corporació, amb la finalitat d'incrementar els nivells de transparència en la gestió
pública i potenciar el comportament ètic i socialment responsable.
Aquesta política es fonamenta en allò que estableix el Pla de mandat de la corporació i
constitueix la base del sistema de gestió de la responsabilitat social, servint de marc de
referència per a l’establiment dels seus objectius, amb el compromís de millorar
contínuament i vetllant per la implicació i sensibilització de totes les persones que formen
part de la Diputació de Barcelona.”

Segon.- Encarregar la difusió de la Política de responsabilitat social a la Gerència a
través de la Subdirecció de Modernització i Publicacions Oficials, i en concret del
Servei d’Organització i de Responsabilitat Social Corporativa.
Tercer.- Establir que la Política de responsabilitat social de la Diputació de Barcelona
entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació.”
El president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, diu: Bé, aquest Pla va ser
aprovat quan nosaltres encara no hi érem, el 18 de desembre de 2014, i ens hagués
agradat participar en la seva redacció.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. De fet, qualsevol
suggeriment jo crec que pot millorar el Pla. És un Pla que es va creure necessari tirar
endavant en el passat mandat i, per tant, qualsevol suggeriment o proposta que
provingui de qualsevol de les formacions polítiques, des dels equips i la comissió que
es va crear per dur a terme aquest Pla segur que serà benvingut.
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Direcció de Serveis de Cooperació Local
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar la
quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics del Catàleg
de serveis de l’any 2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil,
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 17 de desembre de 2015, va
aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, el Catàleg de serveis de l’any 2016, el seu règim i la convocatòria per a la
concessió de recursos (AJG 664/15).
2. L’esmentat règim, en l’article 5, va establir la quantia total a aplicar als recursos
consistents en ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016 per un import
de 31.528.640,00 EUR, així com la seva distribució estimativa amb càrrec a les
aplicacions del pressupost de l’any 2016.
3. Per acord de la Junta de Govern de 10 de març de 2016, es va incrementar
l’esmentada quantia total per un import de 85.000,00 EUR, essent la quantia total
definitiva de 31.613.640,00 EUR.
4. En data de 9 de març de 2016, el gerent de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat ha tramès a aquesta direcció de Serveis de Cooperació Local informe en
què motiva i sol·licita un increment de l’import de l’aplicació pressupostària
G/50100/45302/46250 de 4.496,00 euros, i que es reprodueix literalment a
continuació:
“Centre gestor: Ger. Serveis d'Infraestr. Viàr. I Mob.
Aplicació pressupostària: G/50100/45302/46250.
Import: 80.000,00 €
Núm. Expedient SIGC: 15/0009402
Referent al recurs “neteja viària hivernal de l’accés al nucli principal del municipi
(hivern 2016 – 2017), en el marc del catàleg de serveis de l’any 2016 del pla “Xarxa de
Governs Locals 2016 – 2019, us informo:
El dictamen d’aprovació de la convocatòria estableix 80.000 € com a quantia total
prevista per a distribuir per a la totalitat del recurs.
Com a conseqüència de les noves peticions del recurs, la quantia per a satisfer la
totalitat de les subvencions mereixedores, ascendeix a 84.496 €.
La subvenció està prevista per a municipis que l’accés als quals es realitza per un vial
de titularitat municipal. No existeix per tant cap carretera que els connecti a la xarxa
viària. Per tant la connexió del nucli del municipi depèn del bon estat d’aquest vial. A
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l’hivern, el gel o la neu poden afectar al bon estat de l’accés. La seva retirada, ó bé les
actuacions de caràcter preventiu són costoses. A més afecten directament a la
seguretat viària. Alguns ajuntaments, en especial de baixa població, poden tenir
dificultats per a fer front a les despeses ocasionades per aquests treballs. D’aquí que
seria d’utilitat, la concessió del recurs a tots els ajuntament que en són mereixedors
per acomplir els criteris.
Caldria doncs realitzar les oportunes modificacions per tal de modificar aquesta
quantia total prevista per al recurs, establint-la en 84.496 €.”
5. En data de 14 de març de 2016, el gerent de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació ha tramès a aquesta direcció de Serveis de Cooperació Local informe en
què motiva i sol·licita un increment de l’import de l’aplicació pressupostària
G/30102/43900/46250 de 60.000,00 euros, i que es reprodueix literalment a
continuació:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 17 de desembre de 2015 va
aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2016.
L’assignació pressupostària que es aprovar per a l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic , per als ajuts econòmics, va ser de 988.000,00€.
El dia 18 de desembre de 2015 es va obrir el període de temps per presentar sol·licituds, i
va finalitzar el 2 de febrer de 2016.
Durant aquest període es van rebre sol·licituds per un import de 2.837.164,17€ (una xifra
molt superior a la dels imports de les sol·licituds rebudes per al Catàleg de 2015), i per tant
amb els imports aprovats inicialment, es podia donar cobertura al 34,8% dels imports
sol·licitats.
Per tal de poder ampliar aquesta capacitat de cobertura de les sol·licituds rebudes, es
proposa que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del proper dia 31 de març
aprovi un augment de 60.000,00€ d’aquesta assignació pressupostària, el que permetrà
ampliar la cobertura fins al 36,9% dels imports sol·licitats.
Paral·lelament i amb aquesta mateixa finalitat, es preveu que la Presidenta de la Diputació
de Barcelona aprovi la modificació de crèdit número 5964, per import de 60.000,00€. El seu
detall és el següent:

Servei promotor:
Aplicació
pressupostària a
minorar:
Aplicació
pressupostària a
augmentar:

30000 – Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
G/30000/43900/76200

Import:

60.000,00 €

G/30102/43900/46250

Import:

60.000,00 €

Per tot l’exposat anteriorment, emeto el present informe.”
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6. Atès que les sol·licituds d’increment de crèdit es consideren suficientment
motivades, cal procedir a modificar el règim del Catàleg als efectes d’incrementar
l’import de l’aplicació pressupostària G/50100/45302/46250 corresponent a la
gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i l’import de l’aplicació
pressupostària G/30102/43900/46250 corresponent a l’Oficina Tècnica
d’Estratègies i Desenvolupament Econòmic de la convocatòria per a l’atorgament
d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016.
Fonaments de dret
Vist l’apartat setè I.5.c) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
7675/15, de data 3 de setembre de 2015 (BOPB de 17 de setembre de 2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- INCREMENTAR la quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts
econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, en el sentit següent:

Centre gestor

Aplicació
pressupostària

Núm.
Expedient
SIGC

Gerència de
Serveis
G/50100/45302/46250 20150009402
d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat
IMPORTS TOTALS

Centre
gestor

Aplicació
pressupostària

Of. Tèc.
d'Estratègies
G/30102/43900/46250
Desenv.
Econòmic
Of. Tèc.
d'Estratègies
G/30102/43900/46550
Desenv.
Econòmic
Of. Tèc.
d'Estratègies
G/30102/43900/46750
Desenv.
Econòmic
IMPORTS TOTALS

Núm.
Expedient
SIGC

2015/0009311

Quantia
Quantia
definitiva de
Increment
inicial
la
(EUR)
convocatòria
convocatòria
(EUR)
(EUR)
80.000,00

4.496,00

84.496,00

80.000,00

4.496,00

84.496,00

Quantia
Quantia
definitiva de
Increment
inicial
la
(EUR)
convocatòria
convocatòria
(EUR)
(EUR)
480.000,00

540.000,00

70.000,00

70.000,00

438.000,00

438.000,00

988.000,00
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En virtut d’aquest increment, la quantia total de la convocatòria per a l’atorgament
d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016 en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” és de trenta-un milions sis-cents setanta-vuit mil cent
trenta-sis euros (31.678.136,00 EUR).
Segon.- CONDICIONAR l’increment de l’aplicació pressupostària corresponent a
l’Oficina Tècnica d’Estràtegies de Desenvolupament Econòmic per import de
60.000,00 EUR a l’aprovació de la modificació de crèdit número 5964.
Tercer.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”
El president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, diu: Nosaltres considerem
que és correcte aquest increment, aquesta pujada, però entenem, també, que hi ha
diferents programes de la Diputació, com els programes de lluita contra el canvi
climàtic, amb una resposta de la institució que no arriba ni al 25% de la demanda i, per
tant, ja ho hem fet en altres òrgans col·legiats i suggerim, doncs, la seva revisió a
l’alça.
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, regularitzar
els ajuts concedits als Ajuntaments de Badalona i l’Hospitalet de Llobregat en el
marc del Programa complementari de finançament de les llars d’infants de
titularitat municipal per al curs 2014-2015.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova per unanimitat, dels membres presents
a la sessió, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, el 9 d’abril de 2015, va aprovar el
Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal
per al curs 2014-2015, amb la finalitat de contribuir a finançar les despeses de
funcionament de llars d’infants de titularitat municipal (AJG 168/15).
2. El 25 de juny de 2015, la Junta de Govern va aprovar la relació individualitzada dels
ajuts a concedir en el marc del referit Programa (AJG 399/15).
3. El gerent de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació, Cultura i Esports de la
Diputació, centre gestor del programa, ha tramès a la direcció de Serveis de
Cooperació Local informe que es transcriu a continuació:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 9 d’abril de
2015, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, un programa
complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs
2014-2015 i del seu règim regulador (AJG 168/15, BOPB de 20.04.2015), amb la
finalitat de contribuir a finançar les despeses derivades del funcionament d’aquests
centres.
Posteriorment, la Junta de Govern en funcions de la Diputació de Barcelona va
aprovar en sessió de 25 de juny de 2015 l’ampliació de l’import dels ajuts i la
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concessió simultània d’aquests ajuts, per un import total de 11.962.075,21€ (onze
milions nou-cents seixanta-dos mil setanta-cinc euros amb vint-i-un cèntims) distribuïts
entre els 24.201,01 alumnes en règim de jornada completa i equivalents, a raó de
494,28€/alumne matriculat, i una distribució per ens local efectuada en funció del
nombre total certificat per cadascun d’ells.
El 21 de maig de 2015 finalitzà el termini de sol•licitud dels ajuts. Un cop finalitzat
aquest termini es produeixen les següent situacions amb 2 ens locals:
- Ajuntament de Badalona: l’ens local es posa en contacte amb la Gerència de
Serveis d’Educació, Secció de Gestió, per comunicar que en el formulari de dades
complementàries annexades a la sol•licitud, presentada en termini al Portal
Municipal de Tràmits, s’havia produït un error material al transcriure el nombre de
places d’alumnes matriculats, en el cas de l’Escola “Uni dori”, sent en realitat 107
alumnes enlloc de 41. Val a dir que el 28 de maig vam rebre la notificació de la
Junta de Govern Local de l’ajuntament, on s’aprovava la sol•licitud de la subvenció,
i les dades del dictamen eren efectivament 107 enlloc de 41. El 29 de setembre
rebem un ofici de l’alcaldessa de l’ajuntament comunicant-nos aquest fet i també
fent-nos saber que el 30 de juny de 2015 la Generalitat de Catalunya havia
reconegut una capacitat per l’escola “Nero nas”, que passa de 41 a 107 alumnes,
amb efectes des de l’inici del curs escolar 2013-14, per la qual cosa ens sol•licita
esmenar aquests dos fets. Per tant, procedim a regularitzar amb un import de
65.244,96.-€ (a raó de 494,28 per plaça equivalent).
- Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: l’ens local es posa en contacte amb la
Gerència de Serveis d’Educació, Secció de Gestió per comunicar un canvi en la
capacitat màxima d’alumnes matriculats autoritzada per la Generalitat de Catalunya
en un dels seus centres. El 2 de febrer de 2016 rebem informe del Cap de Secció
d’Escoles Municipals de l’ajuntament on ens comunica aquesta ampliació que han
conveniat amb la Generalitat, amb efectes del curs 2014-15, passant l’escola
bressol “La casa del parc” de 122 a 127 places. Per tant, procedim a regularitzar
amb un import de 2.471,40.-€ (a raó de 494,28 per plaça equivalent).
Un cop comprovades i analitzades les dues situacions, i atenent a l’existència de
disponibilitat pressupostària, es proposa la regularització dels ajuts en base a les
peticions dels ajuntaments (...)”.
4. Vist l’informe favorable del gerent, i en no perjudicar-se interessos de tercers, es
proposa regularitzar els ajuts concedits als Ajuntaments de Badalona i l’Hospitalet
de Llobregat en el marc del Programa complementari de finançament de les llars
d’infants de titularitat municipal per al curs 2014-2015.
Fonaments de dret
L'adopció d'aquest acord es competència de la Junta de Govern de la Corporació,
d’acord amb l'apartat setè.I.5.a) del decret núm. 7675/15, aprovat per la presidenta de
la Diputacio de Barcelona en data 3 de setembre de 2015.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Regularitzar els següents ajuts concedits en el marc del Programa
complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs
2014-2015:
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Ens destinatari

NIF Ens
destinatari

Codi XGL

Alumnat
equivalent

Import
aprovat
inicialment
(494,28
EUR/al
equivalent)

Ajuntament de
Badalona

P0801500J

15/X/212014

132,00

166.572,36

65.244,96

231.817,32

1603001336

3

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

P0810000J

15/X/211924

5,00

293.108,04

2.471,40

295.579,44

1603001636

4

459.680,40

67.716,36

527.396,76

TOTAL
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Import
regularització
(494,28
EUR/al
equivalent)

Ajut total
(EUR)

Operació
comptable

Posició
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Segon.- ESTABLIR el següent règim de gestió dels ajuts, i declarar que, en tot allò no
regulat pel present acord, resta d’aplicació el règim del Programa complementari de
finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2014-2015:
1. Període d'execució
Els ajuts concedits a l’empara d’aquest règim s’han de destinar a finançar despeses
del curs escolar 2014-2015.
2. Acceptació
Els ajuts s’han d’entendre acceptats si, en el termini d'un mes a partir de la notificació
de la concessió, l'ens destinatari no manifesta expressament la renúncia.
3. Termini de justificació
El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de juny de 2016.
4. Pagament
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu prèvia justificació de l’ajut.
5. Tancament i liquidació
5.1. Transcorregut el termini de justificació, la gerència de Serveis d’Educació ha de
requerir als destinataris per a que en el termini improrrogable de quinze dies
des de l'endemà de la notificació la presentin.
5.2. Transcorregut el termini anterior, per decret de la presidència de la Diputació
s'ha d'aprovar la liquidació provisional i s'ha d'habilitar un termini d'audiència de
quinze dies des de l'endemà de la notificació per tal de poder al·legar el que
s'estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent.
5.3. Transcorregut el termini anterior, s'ha de dur a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels ajuts no justificats.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 67.716,36 euros (seixanta-set
mil set-cents setze euros amb trenta-sis cèntims), amb càrrec a l’aplicació
G/40300/32000/46254 del vigent pressupost corporatiu.
Quart.- NOTIFICAR el present acord als ens afectats i a la Base de Dades Nacional
de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
El president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, diu: Bé, el dictamen fa
referencia als Ajuntaments de Badalona, l’Hospitalet, les Franqueses i Santa Susanna
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i nosaltres, al consultar la documentació, veiem que no apareixen ni les Franqueses ni
Santa Susanna. Els demanem el per què?.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: La secretaria ho revisa i se’ls hi donarà
resposta. En qualsevol cas entenem que cal regularitzar aquests ajuts als Ajuntaments
dins del programa complementari.
La secretària general, senyora Mahillo, diu: En el primer redactado del dictamen,
efectivamente, estaban Santa Susanna y Les Franqueses del Vallés. Posteriormente,
en el redactado definitivo del dictamen, así como en el Orden del Día, solo se hacía
referencia a L’Hospitalet y Badalona. L’Hospitalet porqué tenia una capacidad inferior a
la que realmente ocupa y Badalona porque no havia hecho la petición para uno de los
centros de titularidad municipal. Estas són las razones que adujo el Área para la
modificación del dictamen, indicando que la regularización de los otros dos
Ayuntamientos se elevará a la aprobación de una Junta posterior.
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula al diputat delegat d’Educació,
senyor Homet (ERC), qui diu: Si, bàsicament es tracta de dos motius diferents. Hi
havia quatre municipis que havien quedat pendents per motius diferents, com molt bé
deia la secretària. Un d’ells l’Hospitalet, perquè estava pendent de regularitzar les
places amb la Generalitat, diguem-ne d’acabar de fixar el còmput real. Si m’equivoco
l’alcaldessa em pot corregir. Un altre era Badalona, perquè hi havia hagut una errada
també, si no m’equivoco, d’una escola bressol que no s’havia comptat. En canvi els
Ajuntaments de Santa Susanna i les Franqueses es tracta d’una altra problemàtica,
amb la qual cosa aquest termini per regularitzar s’ha allargat una mica més i comptem
que, si no vaig errat, es portarà a aprovació de la propera Junta de Govern. Ha estat
un problema de gestió administrativa que ha fet allargar el termini per a aquest dos
Ajuntaments.
Direcció de Serveis de Formació
10.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el
conveni tipus a formalitzar amb els ens locals de la província de Barcelona
sol·licitants d’assistència tècnica integral en formació, en el marc del règim
regulador del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil,
del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 17 de desembre de
2015, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2016, el seu règim regulador i la
convocatòria per a la concessió de recursos.
2. D’acord amb l’article 6.3 de l’esmentat règim, per concessió directa, es concertaran
els recursos tècnics i materials, entre d’altres.
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3. Un dels recursos inclosos en el referit catàleg és “l’Assistència Tècnica Integral en
Formació” adreçada als municipis de fins a 20.000 habitants i entitats municipals
descentralitzades i que consisteix en un suport integral per facilitar les condicions,
els processos i els recursos formatius que afavoreixen el desenvolupament de les
competències professionals dels empleats públics i repercuteixen en la millora
organitzativa dels ens locals.
4. Aquesta assistència integral inclou el suport en l’ordenació del funcionament de la
formació, assistència en la detecció i diagnosi de necessitats formatives,
acompanyament en la construcció d’itineraris formatius per als diferents col·lectius
professionals, en la planificació i disseny de necessitats formatives adaptades a
cada ens locals així com altres assistències tècniques en matèria de formació.
5. La prestació d’aquesta assistència implica recórrer una seqüència que s'ha
d'adaptar a les necessitats i al context concret de cada organització sol·licitant, tot i
que no obstant, s’han de definir uns criteris o condicions homogènies durant tot el
procés de l’assistència. Per aquest motiu des de la Direcció de Serveis de Formació
es considera necessari aprovar un conveni tipus a signar amb cada entitat
sol·licitant.
Fonaments de dret
Vist l'apartat 7è.I.4.b.2) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple
dret de la Junta de govern, delegació de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (BOPB de
17/09/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
ÚNIC.– APROVAR el conveni tipus a signar amb cada una de les entitats sol·licitant
del recurs “Assistència tècnica integral en formació” en el marc del règim regulador del
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” d’acord
amb la minuta, el text de la qual es transcriu a continuació:
“
Dades identificatives
Ens destinatari
NIF
Actuació
Núm.
registre
inicial PMT
Codi XGL
Recurs
Tipus de recurs
Classe de recurs
Centre gestor

<Nom ens>
<NIF>
Assistència tècnica integral en formació
<Núm. registre inicial PMT>
<Codi XGL>
<Nom del recurs que consta en el Catàleg>
Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes
Direcció de Serveis de Formació
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ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, i facultat d’acord amb <acte administratiu de distribució de les competències>,
assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da, <nom i cognoms>, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data <data> (núm. ...), publicat
al BOPB de data <data>.
AJUNTAMENT / ENS <nom>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>, degudament
autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 17 de desembre de 2015, va aprovar,
en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el Catàleg
de serveis de l’any 2016, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos.
II. L’<ens destinatari> ha sol·licitat a la Diputació a través de l’aplicatiu Portal Municipal de
Tràmits (PMT) la seva cooperació per a l’actuació <actuació>.
III. Vist que l’actuació sol·licitada es pot emmarcar en el recurs inclòs en el Catàleg:
Recurs
<Nom del recurs que consta
en el Catàleg>

Tipus de recurs
Recurs tècnic

Classe de recurs
Redacció
de
plans,
projectes i informes

IV. La sol·licitud anterior s’ha de formalitzar administrativament mitjançant conveni específic
el text del qual va ser aprovat per acord de <òrgan competent> de data <data>.
V. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1. Objecte del conveni
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació <Actuació>
1.2. L’actuació anterior es concreta en la realització dels serveis següents:
• Suport en l’ordenació del funcionament de la formació
• Assistència en la detecció i la diagnosi de necessitats formatives
• Acompanyament en la construcció d’itineraris formatius per a col·lectius professionals
• Assistència en la planificació i el disseny de solucions formatives adaptades a les
necessitats dels ens locals, ja siguin presencials o amb suport virtual
• Altres assistències tècniques en matèria de formació
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
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- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
2. Obligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els
compromisos següents:
Per part de la Diputació:
La prestació de l’assistència tècnica integral a <ens destinatari>. serà duta a terme
per la Diputació de Barcelona mitjançant:
-

L’assignació d’un tècnic de la Direcció de Serveis de Formació com a referent en matèria
de formació i amb el rol d’interlocutor principal i figura de referència a la qual adreçar-se.

-

El lliurament d’un informe anual, com a molt tard el 31 de març de cada any, que
contindrà, com a mínim, la descripció dels serveis realitzats durant l’any anterior i el
projecte d’actuació per al següent.

La Diputació de Barcelona durà a terme la prestació de l’assistència integral en formació
preferentment amb mitjans propis. No obstant, podrà procedir a contractar els serveis i
productes que consideri necessaris per a assegurar la correcta prestació de l’assistència.
Per part de l’ens destinatari
La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni, i en concret:
-

Facilitar al referent de la Direcció de Serveis de Formació les dades i la informació
necessària per realitzar l’actuació.

-

Presentar a la Direcció dels Serveis de Formació, en el termini de 3 mesos des del
lliurament de l’informe anual el document de recepció del treball, d’acord amb el model
que faciliti la Diputació. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el formulari
esmentat, el treball s’entendrà recepcionat de conformitat.

3. Vigència del conveni
3.1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva vigència
fins a quatre anys.
3.2. en qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a quatre anys.
3.3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència.

4. Identificació i senyalització
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de
la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la
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marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació. (http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/area-de-presidencia).
5. Modificacions
5.1 Les modificacions de les clàusules del present conveni tenen caràcter excepcional i
requereixen sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’alcalde/essa
(president/a) de l’ens destinatari presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de
la finalització del període de vigència.
5.2. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’han adjuntar com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.

6. Incompliment
6.1 L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc
a la seva resolució.
6.2 La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
7. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves
previsions per part de la Diputació de Barcelona, així com l’existència de circumstàncies
sobrevingudes que alterin l’interès específic d’una de les parts en l’objecte del conveni.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.

8. Marc normatiu
8.1 Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el règim regulador del Catàleg de serveis de l’any
2016, el propi Catàleg i les condicions de concertació i compromisos de qualitat que
conté, constitueixen la llei del present conveni.
8.2 Juntament amb la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
8.2.1
8.2.2
8.2.3

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19
de juliol, en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
a Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
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8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.2.17

8.2.18

8.2.19

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, a partir de la seva entrada en vigor.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim Jurídic del Sector Públic, a partir de la
seva entrada en vigor.
La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
La Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i
bon govern de la Generalitat de Catalunya.
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al
present exercici de la Diputació.
Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.

9. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
10. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari. Alhora, seran aquests
mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o
de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
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11. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Servei de Contractació
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'expedient de
contractació relatiu a la Prestació dels serveis postals a la Diputació de
Barcelona i altres entitats, mitjançant tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, procediment obert i més d’un criteri d’adjudicació, amb un
pressupost estimatiu biennal de 16.904.699,69 € (setze milions nou-cents quatre
mil sis-cents noranta-nou euros amb seixanta-nou cèntims), IVA exclòs.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència,
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Subdirecció de Logística ha promogut l’expedient de contractació relatiu a la
prestació dels serveis postals social i ambientalment responsables a la Diputació de
Barcelona i altres entitats:
-

Organisme de Gestió Tributària (ORGT)
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Institut del Teatre
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

2. El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus
unitaris, es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de setze milions nou-cents quatre
mil sis-cents noranta-nou euros amb seixanta-nou cèntims (16.904.699,69 €), IVA
exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de
3.549.986,93 €. La distribució del pressupost entre els diferents ens és la següent:
Ens
Diputació de Barcelona
ORGT
CCCB
Institut del Teatre
Consorci Serra Collserola
TOTAL

Pressupost màxim biennal (2 anys)
IVA exclòs
495.867,77 €
16.343.087,54 €
44.628,10 €
12.521,24 €
8.595,04 €
16.904.699,69 €

3. Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen a la clàusula 1.3 del Plec de
clàusules administratives particulars (PCAP).
34

Àrea de Presidència
Secretaria General

4. La Subdirecció de Logística ha redactat la Memòria i el Plec de prescripcions
tècniques particulars (PPTP), i el Servei de Contractació el PCAP que han de regir
la contractació de referència.
5. L’Organisme de Gestió Tributària, el CCCB, l’Institut del Teatre i el Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola, han acordat la contractació conjunta amb la
Diputació de Barcelona del dels serveis postals, mitjançant els següents acords:
-

-

l’Organisme de Gestió Tributària mitjançant el Decret de la presidenta núm.
209/16 de data 22 de gener de 2016,
el CCCB mitjançant el Decret de la Direcció General núm. 413/15 de data 15 de
setembre de 2015, modificat per Decret de la mateixa Direcció de data 2 de
febrer de 2016,
l’Institut del Teatre mitjançant el Decret de la presidenta núm. 32/16 de data 22
de gener de 2016,
el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola mitjançant Decrets del
director gerent de dates 11 i 22 de gener de 2016.

6. La memòria esmentada justifica la necessitat de fer aquesta contractació, així com
la idoneïtat del seu objecte, de la selecció del procediment i dels criteris
d’adjudicació seleccionats.
Fonaments de dret
1. Aquesta contractació, que està subjecta a regulació harmonitzada, és procedent
tramitar-la de forma ordinària, per procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació de
més d’un criteri d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 150 i 157 a
161 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
2. D'acord amb el que estableix l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’ha
d’autoritzar la despesa pluriennal corresponent a la Diputació de Barcelona de
600.000,00 €, IVA inclòs, que es farà efectiva a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient:
Exercici
2016
2017
2018

Import
150.000,00 €
300.000,00 €
150.000,00 €

Orgànic
10410
10410
10410

Programa
92020
920
920

Econòmic
22201
222
222

La despesa pluriennal corresponent a la resta d’ens s’ha autoritzat amb càrrec als
seus pressupostos segons els acords esmentats i d’acord amb el següent detall:
-

respecte l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa de 19.775.135,92 € anirà
imputada a l’aplicació pressupostària R0100.932.222.
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respecte el CCCB, la despesa de 54.000,00 € anirà imputada a l’aplicació
pressupostària P4300.33451.222.
respecte l’Institut del Teatre, la despesa de 15.150,70 € anirà imputada a
l’aplicació pressupostària P0800.99020.222.
respecte el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, la despesa de
10.400,00 € anirà imputada a l’aplicació pressupostària 992022201.

-

3. El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
primer I.1.a) i c) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària
de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple en favor de
la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació promogut per la Subdirecció de Logística,
relatiu a la prestació dels serveis postals social i ambientalment responsables a la
Diputació de Barcelona i altres entitats:
-

Organisme de Gestió Tributària (ORGT)
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Institut del Teatre
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus
unitaris, es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de setze milions nou-cents quatre mil
sis-cents noranta-nou euros amb seixanta-nou cèntims (16.904.699,69 €), IVA exclòs.
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 3.549.986,93 €. La
distribució del pressupost entre els diferents ens és la següent:
Ens
Diputació de Barcelona
ORGT
CCCB
Institut del Teatre
Consorci Serra Collserola
TOTAL

Pressupost màxim biennal (2 anys) IVA
exclòs
495.867,77 €
16.343.087,54 €
44.628,10 €
12.521,24 €
8.595,04 €
16.904.699,69 €

Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen a la clàusula 1.3 del Plec de
clàusules administratives particulars (PCAP).
Segon.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques particulars i el Plec de
clàusules administratives particulars que han de regir aquesta contractació.
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Tercer.- TRAMITAR aquesta contractació, que està subjecta a regulació
harmonitzada, de forma ordinària, per procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació
de més d’un criteri d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 150 i 157 a
161 del TRCLSP.
Quart.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació al Perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Butlletí
Oficial de l’Estat i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa pluriennal corresponent a la Diputació de
Barcelona de 600.000,00 €, IVA inclòs, que es farà efectiva a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient:
Exercici
2016
2017
2018

Import
150.000,00 €
300.000,00 €
150.000,00 €

Orgànic
10410
10410
10410

Programa
92020
920
920

Econòmic
22201
222
222

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL
CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS
SOCIAL I AMBIENTALMENT RESPONSABLES A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
ALTRES ENTITATS
Expedient núm.: 2015/0005436
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
1.1) Definició de l'objecte del contracte.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.
1.3) Pressupost de licitació.
1.4) Aplicacions pressupostàries.
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues.
1.6) Valor estimat.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació.
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat.
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions.
1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments.
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1.11) Criteris d’adjudicació.
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions.
1.13) Termini per a l’adjudicació.
1.14) Variants.
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades.
1.16) Garantia provisional.
1.17) Garantia definitiva.
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador
proposat com a adjudicatari.
1.19) Formalització del contracte.
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
2.1) Drets i obligacions de les parts.
2.2) Condicions especials d’execució.
2.3) Modificació del contracte.
2.4) Règim de pagament.
2.5) Revisió de preus.
2.6) Causes de resolució.
2.7) Penalitats.
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte.
2.9) Termini de garantia del contracte.
2.10) Cessió.
2.11) Subcontractació.
2.12) Confidencialitat de la informació.
2.13) Règim jurídic de la contractació.
2.14) Domicili a efectes de notificacions.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista.
2.16) Assegurances.
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2.17) Lloc de prestació / lliurament dels treballs.
2.18) Responsable del contracte.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal.
2.20) Sistema de determinació del preu del contracte.
2.21) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del contracte.
2.22) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de qualitat en
la prestació del servei.
2.23) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial.
2.24) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.
2.25) Propietat dels treballs.
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació promoguda per la Subdirecció de Logística, del
contracte de serveis, consistent en la prestació dels serveis postals social i ambientalment
responsables a la Diputació de Barcelona i altres entitats:
-

Organisme de Gestió Tributària (ORGT)
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Institut del Teatre
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

El codi CPV que correspon és el següent: 64110000-0 (serveis postals).
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats en la Memòria.
1.3) Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris,
es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de setze milions nou-cents quatre mil sis-cents
noranta-nou euros amb seixanta-nou cèntims (16.904.699,69 €), IVA exclòs. L’IVA que
correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 3.549.986,93 €.
La distribució del pressupost entre els diferents ens és la següent:
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Ens

Pressupost màxim biennal
(2 anys) IVA exclòs
495.867,77 €
16.343.087,54 €
44.628,10 €
12.521,24 €
8.595,04 €
16.904.699,69 €

Diputació de Barcelona
ORGT
CCCB
Institut del Teatre
Consorci Serra Collserola
TOTAL

Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents:
* Els enviaments de cartes ordinàries, cartes certificades, notificacions administratives i
notificacions administratives Plus fins a 20 grams sense normalitzar estaran inclosos en el
tram “Fins a 50 grams”.
Àmbit de
destinació
Carta ordinària
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Resta de països
Resta de països

Trams de pes

Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
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Preu
unitari
màxim
de
licitació, IVA
exclòs

Nombre
d'unitats
estimades
anuals

0,1736 €

227.520

0,2253 €
0,4130 €
1,1129 €
2,2445 €
2,5759 €
0,2054 €

53.743
2.131
3.191
821
252
1.164.630

0,2699 €
0,4168 €
0,9769 €
2,2651 €
2,6167 €
0,2427 €

39.777
960
2.663
574
282
2.084.086

0,3194 €
0,4925 €
1,2250 €
2,6770 €
3,0866 €
0,8910 €

78.204
3.806
11.420
4.059
756
92

1,4520 €
2,1670 €
6,1380 €
12,3310 €
19,9430 €
0,9900 €

68
41
92
37
26
10

1,6830 €
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Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Carta ordinària
urgent
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Carta Certificada
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

2,9040 €
9,1329 €
20,0100 €
36,0360 €

4
35
20
8

Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g

2,6200 €

13

2,7500 €
3,1200 €
4,2300 €
3,3500 €

24
6
5
1

3,9200 €
4,6400 €
8,6500 €
14,9100 €
22,5900 €
3,4500 €

2
1
3
1
1
1

4,2800 €
5,5000 €
12,2100 €
23,3000 €
39,0600 €

2
1
1
1
1

1,2980 €

3.467

1,3530 €
1,5111 €
1,8522 €
3,1394 €
3,4670 €
1,2703 €

4.536
1.008
731
208
17
1.756

1,3244 €
1,4487 €
2,0350 €
3,0098 €
3,2811 €
1,8377 €

2.431
743
653
41
30
5.794

1,9184 €
2,0959 €
2,6131 €
4,3543 €
4,7075 €

7.121
3.311
1.136
89
722

Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
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Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Carta certificada
urgent
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Justificant de
recepció
Local, D1 i D2
Europa i resta de
països
Notificació
Administrativa
Local
Local
Local
Local

Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

3,0413 €
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3,6541 €
4,1818 €
8,9630 €
13,3373 €
20,2541 €
3,1891 €

60
24
13
39
12
10

4,1136 €
5,2694 €
11,2300 €
21,1200 €
35,4700 €

61
17
24
5
14

5,0400 €

23

5,1700 €
5,5400 €
6,6500 €
9,2000 €
9,8100 €
3,7100 €

83
129
37
7
13
1

4,2800 €
5,0000 €
9,0100 €
15,2700 €
22,9500 €
3,8100 €

2
1
1
1
1
1

4,6400 €
5,8600 €
12,5700 €
23,6600 €
39,4200 €

1
1
1
1
1

Tots
Tots

0,2965 €
1,1933 €

134
40

Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.

1,7380 €

6.266

1,7930 €
1,9690 €
2,4750 €

5.161
551
415

Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

42

Àrea de Presidència
Secretaria General

Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Notificació
Administrativa
Plus
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D2
D2
D2
Recerca i tramesa
d’originals
custodiats
Reemborsament
Local, D1 i D2
Paqueteria
Certificada
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Paqueteria
Prioritària
Local, D1 i D2

Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g.
norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Tots

Tots

Fins a 1 kg.
Fins a 2 kg.
Fins a 5 kg.
Fins a 10 kg.
Fins a 15 kg.
Fins a 20 kg.

Per enviament
43

3,6410 €
3,9160 €
1,7380 €

23
9
2.421

1,7930 €
1,9690 €
2,4750 €
3,6410 €
3,9160 €
1,9096 €

4.661
380
519
82
18
6.519

1,9875 €
2,1579 €
2,9590 €
4,3294 €
4,6699 €

24.274
1.896
704
52
378

2,3815 €

93.226

2,4576 €
2,8948 €
2,7415 €

93.989
2
410.820

2,8292 €
3,0182 €
3,3590 €

412.383
5
641.319

3,4665 €
3,7119 €
42,2400 €

642.441
2
1

1,5400 €

179

5,3750 €
5,9136 €
6,8746 €
7,7827 €
10,2432 €
12,3763 €

1
9
449
77
304
25

9,1100 €

14

Local, D1 i D2

Per kg o fracció

2,4816 €

1

Europa i resta de
països
Europa i resta de
països

Per enviament

29,0620 €

7

Per kg o fracció

3,6740 €

1

Fins a 100 g.
Fins a 200 g.
Fins a 300 g.
Fins a 400 g.
Fins a 500 g.
Fins a 750 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 1.500 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 100 g.
Fins a 200 g.
Fins a 300 g.
Fins a 400 g.
Fins a 500 g.
Fins a 750 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 1.500 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 100 g.
Fins a 200 g.
Fins a 300 g.
Fins a 400 g.
Fins a 500 g.
Fins a 750 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 1.500 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 100 g.
Fins a 200 g.
Fins a 300 g.
Fins a 400 g.
Fins a 500 g.
Fins a 750 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 1.500 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 100 g.
Fins a 200 g.
Fins a 300 g.
Fins a 400 g.
Fins a 500 g.

0,4200 €
0,4600 €
0,5700 €
0,6200 €
0,7000 €
1,0800 €
1,3500 €
1,4400 €
2,4600 €
0,4200 €
0,4600 €
0,5700 €
0,6200 €
0,7000 €
1,0800 €
1,3500 €
1,4400 €
2,4600 €
0,4200 €
0,4600 €
0,5700 €
0,6200 €
0,7000 €
1,0800 €
1,3500 €
1,4400 €
2,4600 €
0,9100 €
1,7400 €
2,8300 €
3,2700 €
3,5900 €
4,5200 €
5,2800 €
7,8100 €
8,9700 €
1,3400 €
2,5300 €
4,2900 €
5,0100 €
5,5900 €

1.903
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Llibres
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
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Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Publicacions
periòdiques

Fins a 750 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 1.500 g.
Fins a 2.000 g.

8,1300 €
8,9200 €
14,3400 €
16,1400 €

1
1
1
1

Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Fins a 100 g.
Fins a 200 g.
Fins a 300 g.
Fins a 400 g.
Fins a 500 g.
Fins a 750 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 1.500 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 100 g.
Fins a 200 g.
Fins a 300 g.
Fins a 400 g.
Fins a 500 g.
Fins a 750 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 1.500 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 100 g.
Fins a 200 g.
Fins a 300 g.
Fins a 400 g.
Fins a 500 g.
Fins a 750 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 1.500 g.
Fins a 2.000 g.

0,4200 €
0,4600 €
0,5700 €
0,6200 €
0,7000 €
1,0800 €
1,3500 €
1,4400 €
2,4600 €
0,4200 €
0,4600 €
0,5700 €
0,6200 €
0,7000 €
1,0800 €
1,3500 €
1,4400 €
2,4600 €
0,4200 €
0,4600 €
0,5700 €
0,6200 €
0,7000 €
1,0800 €
1,3500 €
1,4400 €
2,4600 €

1
168
1
1
1
1
1
1
1
160
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fins a 20 g.
norm.

0,0600 €

1.856

Fins a 500 g.
norm.
Per kg.
Addicional

0,2200 €

947.598

Bustiada sense
destinatari
Local, D1 i D2
Bustiada amb
destinatari
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2

3,8100 €

Burofax
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A través de la
pàgina web
Per pàgina (a
partir de la
segona)
Justificant de
recepció
Còpia certificada

5,8800 €

10

0,8200 €

10

4,4800 €

10

15,2200 €

10

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris
màxims definits com a tipus de licitació, amb 4 decimals i hauran d’indicar l’IVA a aplicar
mitjançant partida independent.
Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la
present contractació. En absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es
correspon amb el preu unitari tipus de licitació. S’exclourà el licitador l’oferta del qual
ultrapassi qualsevol dels preus unitaris tipus de licitació.
El pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat basant-se en les
estimacions dels serveis a realitzar durant l’execució del contractes i no suposa una
obligació de despesa per part de la Diputació de Barcelona ni per la resta d’entitats
adherides, atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin
durant la vigència del contracte.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no s’admet
cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos en la clàusula 66
del Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona (en endavant
PCAG).
1.4) Aplicacions pressupostàries
La despesa pluriennal de 20.454.686,62 €, IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, es
farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents i d’acord amb el següent
detall:
Pel que fa a la Diputació de Barcelona, la despesa de 600.000,00 € anirà imputada a les
següents aplicacions pressupostàries:
Exercici
2016
2017
2018

Import
150.000,00 €
300.000,00 €
150.000,00 €

Orgànic
10410
10410
10410

Programa
92020
920
920

Econòmic
22201
222
222

Pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa de 19.775.135,92 € anirà
imputada a les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici
2016
2017
2018

Import
4.943.783,98 €
9.887.567,96 €
4.943.783,98 €

Orgànic
R0100
R0100
R0100
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Programa
932
932
932

Econòmic
22201
222
222
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Pel que fa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, la despesa de 54.000,00 €
anirà imputada a les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici
2016
2017
2018

Import
13.500,00 €
27.000,00 €
13.500,00 €

Orgànic
P4300
P4300
P4300

Programa
33451
334
334

Econòmic
22201
222
222

Pel que fa a l’Institut del Teatre, la despesa de 15.150,70 € anirà imputada a les següents
aplicacions pressupostàries:
Exercici
2016
2017
2018

Import
3.787,68 €
7.575,35 €
3.787,67 €

Orgànic
P0800
P0800
P0800

Programa
99020
990
990

Econòmic
22201
222
222

Pel que fa al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola la despesa de
10.400,00 € anirà imputada a l’aplicació pressupostària 992022201, d’acord amb el següent
desglossament:
Exercici
2016
2017
2018

Import
2.600,00 €
5.200,00 €
2.600,00 €

Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la condició
suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els
corresponents pressupostos.
En el moment d’adjudicar aquesta contractació es podrà alliberar la diferència d’import
respecte el pressupost de licitació quan els preus unitaris ofertats estiguin per sota dels
fixats com a tipus màxim de licitació (Base 37.9 d’execució del pressupost 2016).
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de dos anys a comptar des de l’inici de la
prestació del servei, prevista per a l’1 de juliol de 2016.
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 26.1.g)
del TRLCSP.
El contracte serà prorrogable de forma expressa i de mutu acord, sense que la durada de la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys. En el cas que el
contractista no estigui interessat en la pròrroga del contracte, ho haurà de comunicar per
escrit a la Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona un (1) any abans de la data
de finalització del contracte.
1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del text
refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), aprovat pel Reial
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decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de quaranta milions cinc-cents setanta-un
mil dos-cents setanta-nou euros amb vint-i-sis cèntims (40.571.279,26 €), IVA exclòs.
Aquest import es desglossa de la manera següent:
Vigència inicial:
Possible pròrroga:
Modificacions:

En els termes de la clàusula 2.3 del
present plec
Valor estimat

16.904.699,69 €
16.904.699,69 €
6.761.879,88 €
40.571.279,26 €

Totes les mencions d’aquest plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents
s’entendran sense IVA, llevat que es disposi una altra cosa de manera expressa.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecta a regulació
harmonitzada es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació per l’aplicació de
més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161
del TRLCSP.
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present
contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de 2.500 €.
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà, dins el termini que
s’estableixi en l’anunci corresponent, al Servei de Contractació, c/ Londres, 55, 5a planta,
08036 Barcelona, scon.publicitat@diba.cat, telèfon 93.402.25.64 i fax 93.402.06.47, de
dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 hores, i pot ser també enviada per correu. En
aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de les 14.00 hores a l’Oficina de
Correus i dins del termini màxim establert en l’anunci corresponent, i se n’haurà d’anunciar
la tramesa mitjançant telegrama o fax al dit servei el mateix dia de la seva presentació,
sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les
proposicions. Transcorreguts deu (10) dies des de la data esmentada sense haver-se rebut
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
La documentació esmentada haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, degudament signada, en dos sobres, dins dels quals s’inclourà la
documentació que es detalla a continuació:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació de (consignar
objecte del contracte) .........., presentada per .........." i haurà de contenir la documentació
següent:
1) Dades identificatives de l’empresa d’acord amb el model següent:
• “Denominació de l’empresa: ..........
• NIF: ..........
• Adreça postal: ..........
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•
•
•
•
•
•

Nom i cognoms de l’interlocutor: ..........
Telèfon: ..........
Fax: ..........
Adreça electrònica: ..........
Indicació dels lots a què es presenta (quan s’hagi configurat per lots): ..........
Perfil d’empresa:
Tipus
d’empresa
Microempresa
Petita empresa
Mitjana
empresa
Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis
anual no superior als 2 milions d’euros
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis
anual no superior als 10 milions d’euros
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
Més de 250 treballadors, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros

(Lloc, data, signatura i segell).”
2) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent:
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa
.........., en qualitat de .........., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari .........., en
data .......... i amb número de protocol ........../ o document .........., CIF núm. ..........,
domiciliada a .........., CP: .........., carrer .........., núm. .........., adreça electrònica: .........., opta
a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte) .......... i DECLARA
RESPONSABLEMENT:
• Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 54 a 84 del TRLCSP.
• Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
• Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza la
Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
SÍ

NO

• Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10
del present Plec i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals/ materials descrits en la dita clàusula.
• Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i
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tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, en
matèria de coordinació d'activitats empresarials.
• Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.18 del present Plec.
(Lloc, data, signatura i segell).”
3) Altres declaracions (únicament quan sigui procedent):
• En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà de
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i
circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.
• En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar
una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les
empreses que la componen.
• En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar declaració de
què es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la
dita exempció.
• En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els termes de la clàusula
1.12 del present Plec, el licitador haurà de presentar declaració en què els consigni.
• En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar
declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.
4) Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional, d’acord amb allò que
disposa la clàusula 1.16 del present Plec (en cas de ser exigida).
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 del
TRLCSP.
De conformitat amb l’article 146.4 del TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació tota la documentació exigida quan els
hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18 del present Plec.
SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica per a la contractació de (consignar objecte del
contracte) .........., presentada per .........." i haurà de contenir la documentació següent:
1. Per valorar el criteri 1 (oferta econòmica)
1.1 La proposició econòmica en suport paper, que haurà d’ajustar-se al model en format
Excel de l’Annex 1 del present plec, signada pel legal representant de l’empresa, i que
es podran descarregar en el Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona.
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1.2 La proposició econòmica, en suport informàtic (CD o USB), que haurà d’ajustar-se al
model esmentat (format Excel).
En els casos en què es produeixi discrepància entre l’oferta presentada en suport paper i la
presentada en suport informàtic, es considerarà com a vàlida l’oferta presentada en suport
paper.
2.- Per valorar el criteri 2 (nombre total d’oficines a la província de Barcelona)
2.1 La relació indicant el nombre d’oficines de què disposa a la província de Barcelona en
suport paper, que haurà d’ajustar-se al model en format Excel de l’Annex 2 del present
Plec, signada pel representant legal de l’empresa, i que es podran descarregar en el
Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona.
A l’Annex 2 bis hi consten les instruccions per emplenar aquest model
2.2 La relació indicant el nombre d’oficines de què disposa a la província de Barcelona en
suport informàtic (CD o USB), que haurà d’ajustar-se al model esmentat (format Excel).
El document en format excel (sense encapçalament ni peu) es podrà utilitzar per part dels
licitadors per comprovar a la pàgina http://sitmun.diba.cat/sitmun2/ de l'oficina Tècnica de
Cartografia i SIG Local de la Diputació de Barcelona la distància entre municipis d’acord
amb les Instruccions que consten en el Annex IV del PPT.
En els casos en què es produeixi discrepància entre l’oferta presentada en suport paper i la
presentada en suport informàtic, es considerarà com a vàlida l’oferta presentada en suport
paper.
3.- Per valorar el criteri 3 (Sistema de recollida de la signatura en dispositiu
electrònic”
3.1 La relació indicant el nombre de municipis on l’empresa licitadora ofereix el seguiment en
línia dels lliuraments a domicili en suport paper, que haurà d’ajustar-se al model en
format Excel de l’Annex 3 del present Plec, signada pel representant legal de l’empresa.
3.2 La relació indicant el nombre de municipis on l’empresa licitadora ofereix el seguiment en
línia dels lliuraments a domicili en suport informàtic (CD o USB), que haurà d’ajustar-se al
model esmentat (format Excel).
En els casos en què es produeixi discrepància entre l’oferta presentada en suport paper i la
presentada en suport informàtic, es considerarà com a vàlida l’oferta presentada en suport
paper.
4.- Per valorar el criteri 4 (estabilitat de la plantilla)
Declaració responsable, que haurà d’ajustar-se al model de l’Annex 4 del present Plec,
signada pel representant legal de l’empresa, on consti el nombre total de treballadors que
efectuen el repartiment postal en els municipis de la província de Barcelona, incloent els
treballadors propis i els d’empreses subcontractades i/o franquícies.
Caldrà indicar quants d’ells estan contractats de forma indefinida o equivalents que
garanteixin l’estabilitat de la plantilla.
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Les dades hauran de correspondre a una situació de la plantilla anterior a la data de
publicació d’aquesta licitació en el Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona, però
com a màxim 6 mesos abans d’aquesta data.
5.- Per valorar el criteri 5 (disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que
usin gas a la província de Barcelona)
-

Llistat, en suport paper, on constin tots els vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin
gas disponibles per al servei a la província de Barcelona, que haurà d’ajustar-se al model
de l’Annex 5 del present Plec, signat pel representant legal de l’empresa.
Fotocòpies de les fitxes tècniques dels vehicles que apareixen al llistat

1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà de complir les condicions següents:
La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del present plec
i en els termes que es detallin en el requeriment.
□

Disposar de la solvència següent:

a) Solvència econòmica i financera:
• Mitjans: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats.
Import mínim: 15.214.250 € en algun dels tres exercicis esmentats.
Acreditació documental: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
b)

Solvència professional o tècnica:
• Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 5 anys que inclogui
objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel representant
legal de l’empresa.
Import mínim: En aquesta relació han de constar serveis o treballs de característiques
similars a l’objecte del contracte amb administracions públiques o entitats del sector
públic, per un import mínim anual en algun dels 5 exercicis esmentats de 7.100.000 €
Acreditació documental:
- cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.

c) Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència econòmica i la
tècnica:
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La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors es podrà acreditar,
alternativament, amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i categories que tot
seguit es detallen:
Grup: R

Subgrup: 9

Categoria actual: 5

Categoria RD 1098/2001: D
Disposar de les habilitacions empresarials o professionals següents:

□
•

Inscripció en el Registre General d’Empreses Prestadores de Serveis Postals en:
a) Secció A: Operadora que presta serveis no inclosos en l’àmbit del servei postal
universal, i
b) Secció B: Operadora que presta serveis inclosos en l’àmbit del servei postal universal

Acreditació: La Diputació comprovarà el compliment d’aquest requisit mitjançant la consulta
de la pàgina web del Ministeri de Foment:
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/SE
RVICIOS_POSTALES/RGEPSP/
•

Títol habilitant d’accés a la xarxa postal pública que li permeti dipositar els enviaments
per als quals no disposi de recursos suficients per dur-los a terme de forma correcta si el
licitador no és l’operador que té encomanada la prestació del servei postal universal.
Acreditació documental: original o còpia compulsada del títol habilitant

□
Adscriure, d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, els mitjans materials que
indicarà mitjançant relació i que haurà de comprendre, en particular, els següents:
•

Xarxa d’oficines postals d’acord amb la clàusula 6.1 del PPT:

- Relació signada del representant de l’empresa detallant totes les oficines de la
-

•

província de Barcelona, on consti el CP, l’adreça, l’horari i si són pròpies o alienes.
(En el cas d’oficines alienes, caldrà indicar el nom de l’empresa titular).
En el cas que les oficines (pròpies o alienes) no constin en el web de l’empresa
s’haurà de presentar la documentació acreditativa de la seva disponibilitat.

Pàgina web o aplicació informàtica accessible mitjançant Internet, que permeti fer un
seguiment de l’execució del contracte, d’acord amb la clàusula 6.2 del PPT.
Acreditació: l’adreça i la clau d’accés

•

Un centre d’admissió massiva a la província de Barcelona, d’acord amb les clàusules 4.2
i 6.3 del PPT.
Acreditació: mitjançant original o còpia compulsada de la documentació de la seva
disponibilitat
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•

Espai d’emmagatzematge per guardar i custodiar els enviaments, d’acord amb la
clàusula 5.1, fase 5, i la clàusula 6.3 del PPT.
Acreditació: mitjançant original o còpia compulsada de la documentació de la seva
disponibilitat

1.11) Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
(Documentació a incloure en el sobre núm. 2)
Criteri 1: Preu de licitació: ....................................................................... fins a 50 punts
Es puntuarà segons la informació que els licitadors facin constar a l’Annex 1 del PCAP.
Puntuació: S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació, la màxima puntuació
a l’oferta més baixa i es puntuarà la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera
proporcional, d’acord amb la següent fórmula:
(PL-OV) x P / (PL-MO)
PL: Preu de licitació
OV: Oferta que es valora
P: Punts màxims
MO: Millor oferta
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació:
• Oferta del licitador: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec. A
continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la suma és l’oferta del
licitador.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= Oferta del licitador
• Preu de licitació: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel nombre
d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 d’aquest plec. A
continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la suma és el preu de licitació.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= Preu de licitació

Criteri 2: Grau de cobertura de la xarxa d’oficines postals a la província de
Barcelona...................................................................................................fins a 20 punts
L’objectiu d’aquest criteri és que la ciutadania de la província de Barcelona rebi un servei de
qualitat i pugui anar a recollir els enviaments que no ha estat possible lliurar en mà en una
oficina el més propera possible al seu domicili.
Es puntuarà segons la informació que els licitadors facin constar a l’annex 2 del PCAP.
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S’ha de tenir en compte que s’ha de complir els requisits establerts al punt 6.1 PPT (nombre
d’oficines i horari mínims).
En el cas que l’òrgan de contractació comprovi que l’empresa licitadora no compleix
amb els requisits mínims, es proposarà la seva exclusió de la licitació.
Les oficines poden ser pròpies o alienes. L’objecte de negoci de les oficines esmentades ha
d’estar directament relacionat amb el sector postal o amb la paqueteria, és a dir, han de ser
d’empreses amb habilitació A i B per operar en serveis postals (clàusula 1.10 del present
plec).
Puntuació: Obtindrà la màxima puntuació l’oferta que disposi de més oficines a la província
de Barcelona, 0 punts l’oferta que disposi del nombre mínim d’oficines exigit al punt 6.1 PPT
(126), puntuant-se la resta d’ofertes de manera proporcional d’acord amb la següent
fórmula:
Px[(OV-OM)/(MO-OM)]
On:
P= Puntuació màxima
OV= Oferta que es valora
MO= Millor oferta
OM= Oficines mínimes
Criteri
3:
Sistema
de
recollida
de
la
signatura
en
dispositiu
electrònic...................................................................................................fins a 15 punts
Es valorarà que els repartidors que efectuen el lliurament a domicili d’enviaments que
requereixen constància de la recepció tinguin algun dispositiu electrònic (com per exemple
una tablet o una pda per recollir les dades i signatura del receptor) per tal de d’informar al
moment d’aquesta recepció. Per a la valoració d’aquest criteri es tindran en compte els
factors de ponderació que consten en l’Annex 3 del PCAP i que responen al volum
d’enviaments realitzats en aquests municipis durant l’any 2015.
Es puntuarà segons la informació que els licitadors facin constar a l’Annex 3 del PCAP.
Puntuació: Obtindrà la màxima puntuació l’oferta que disposi de més cobertura a la
província de Barcelona aplicant els factors de ponderació que consten a l’Annex 3, 0 punts
l’oferta que no ofereixi dispositiu electrònic, puntuant-se la resta d’ofertes de manera
proporcional d’acord amb la següent fórmula:
Px(OV/MO)
On:
P= Puntuació màxima
OV= Oferta que es valora
MO= Millor oferta
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Criteri 4: Estabilitat de la plantilla............................................................ fins a 10 punts
Mitjançant aquest criteri es vol valorar l’estabilitat de la plantilla que es destinarà a l’execució
del contracte, ja que aquest és un factor clau per garantir el compliment dels requisits de
validesa dels enviaments gràcies al coneixement del municipi assignat i a l’experiència en el
procediment de distribució
Per la valoració d’aquest criteri, cada licitador haurà de presentar una declaració
responsable, que haurà d’ajustar-se al model de l’Annex 4 del present Plec, signada pel
representant legal de l’empresa, on consti el nombre total de treballadors que efectuen el
repartiment postal en els municipis de la província de Barcelona, incloent els treballadors
propis i els d’empreses subcontractades i/o franquícies, que s’haurà d’acreditar abans de
l’adjudicació mitjançant certificat.
Caldrà indicar quants d’ells estan contractats de forma indefinida o equivalents que
garanteixin l’estabilitat de la plantilla.
Les dades hauran de correspondre a una situació de la plantilla anterior a la data de
publicació d’aquesta licitació en el Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona, però
com a màxim 6 mesos abans d’aquesta data.
Puntuació: Obtindrà la màxima puntuació l’empresa que disposi d’un nombre més alt
d’empleats amb contracte indefinit que efectuen el repartiment postal en els municipis de la
província de Barcelona (incloent els treballadors propis i els d’empreses subcontractades i/o
franquícies) 0 punts l’oferta que no disposi de cap treballador contractat de forma indefinida,
puntuant-se la resta d’ofertes de manera proporcional d’acord amb la següent fórmula:
Px(OV/MO)
On:
P= Puntuació màxima
OV= Oferta que es valora
MO= Millor oferta
Criteri 5: Disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas a la província de
Barcelona............................................................................... fins a 5 punts
Mitjançant aquest criteri es vol valorar la millora en la qualitat de l’aire i per tant la disminució
de la contaminació atmosfèrica i fomentar la utilització de vehicles amb baixes emissions i
energèticament més eficients.
Es valorarà que els licitadors disposin, durant tota l’execució del contracte, de vehicles
híbrids, elèctrics i/o bifuel que utilitzin gas com a combustible (GLP o GNL). Es consideren
vehicles de dos, tres i quatre rodes: motocicletes de categories L3e, L4e i L5e, ciclomotors
de categories L1e i L2e, turismes (M1) i furgonetes (N1).
Es puntuarà segons la informació que els licitadors facin constar a l’Annex 5 del PCAP.
Puntuació: S’assignaran 0 punts a les ofertes que ofereixin 10 vehicles híbrids, elèctrics i/o
bifuel, la màxima puntuació a l’oferta més elevada d’aquests vehicles i es puntuarà la resta
d’ofertes de manera proporcional en funció dels augments, d’acord amb la següent fórmula.
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Px[(OV-VM)/(MO-VM)]
On:
P= Puntuació màxima
OV= Oferta que es valora
MO= Millor oferta
VM= Vehicles mínims
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 del
TRLCSP.
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
L’ordre de prelació, en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses
des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació, serà el previst en la clàusula 12 del
PCAG.
1.13) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins del termini de dos (2) mesos a comptar de la data d’obertura
de les ofertes rebudes.
1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades
No és procedent.
1.16) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 103 del TRLCSP.
1.17) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà la corresponent al 5% del pressupost de licitació, IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà presentar mitjançant qualsevol de les formes previstes en
l’article 96.1 del TRLCSP.
La garantia definitiva no podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o primers
pagaments que s’efectuïn.
L’acreditació de la constitució de la garantia definitiva no es podrà realitzar amb mitjans
electrònics.
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1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador
proposat com a adjudicatari
El licitador proposat com a adjudicatari, abans de l’adjudicació i dins del termini de deu (10)
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article
151.2 del TRLCSP, haurà de:
• Acreditar la constitució de la garantia definitiva (en cas de ser exigida en la clàusula 1.17)
o sol·licitud de retenció en el preu, si és procedent.
• Presentar els documents següents:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de
càrrec social o bé el poder notarial per representar la persona o entitat, i l'escriptura
de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti
el darrer objecte social vigent, en el qual hauran d’estar compreses les prestacions
objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures
abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el registre adient quan la inscripció
esmentada els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits,
si s’escau, en el registre oficial corresponent.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador
sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de
Barcelona.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i
72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals
que s’estableixen en l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació
de Barcelona per obtenir de forma directa la seva acreditació.
c) En relació amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i segons els supòsits
següents:
- En cas d’estar exempt: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte (llevat que hagi autoritzat a la Diputació de Barcelona per
obtenir de forma directa la seva acreditació) i 2) una declaració responsable en què
consti que està exempt de pagament i no s’ha donat de baixa de la matrícula de
l’impost.
- En cas d’estar subjecte a l’IAE i no estar exempt d’aquest impost, s’haurà de
presentar: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte (llevat que hagi autoritzat a la Diputació de Barcelona per obtenir de forma
directa la seva acreditació), 2) el rebut de l’impost del present exercici o de l’exercici
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anterior en el cas que no hagués finalitzat el termini de pagament i 3) una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa de la matrícula de l’impost.
d) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (en cas d’exigència de
compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec.
e) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. Referent a
l’estabilitat de la plantilla, s’haurà de presentar certificat de vida laboral, tant del
personal de les oficines pròpies com del personal de les oficines alienes, emès per la
Seguretat Social, d’on es pugui extreure el nombre de treballadors amb contracte
indefinit o equivalents que garanteixin l’estabilitat de la plantilla, d’acord amb les
previsions del criteri 4 de la clàusula 1.11 del present Plec.
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors, sempre que aportin la
diligència d’inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies reflectides en la
diligència no han experimentat cap variació.
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes
assenyalats en l’article 151 del TRLCSP.
1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà
abans del transcurs dels quinze (15) dies hàbils següents a la remissió de la notificació de
l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en
un termini màxim de cinc (5) dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del
requeriment.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:
2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats en les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els següents:
• El contractista haurà d’estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions legals
siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte.
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• El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de la
present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant la Diputació de Barcelona.
• El personal de les empreses contractistes en contacte amb el públic haurà de portar
uniforme que el faci identificable com a personal de l’empresa, a càrrec de l’empresa, i
haurà de disposar d’acreditació facilitada per aquesta. Igualment caldrà que tingui cura
del bon estat de tot el que se li lliuri.
• El contractista es compromet a comunicar a cadascun dels centres de facturació/unitats
administratives sol·licitants en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’admissió de
la remesa qualsevol incidència que impedeixi el compliment de les obligacions que
estableix el plec de prescripcions tècniques pel que fa als enviaments.
• El contractista facilitarà a la Subdirecció de Logística, durant l’execució del contracte, les
següents informacions a fi de verificar el manteniment dels conceptes avaluats en els
criteris d’adjudicació i les exigències del plec de prescripcions tècniques:
o Cada tres mesos proporcionarà un llistat actualitzat de les oficines postals pròpies i
alienes,
o Cada tres mesos proporcionarà un llistat actualitzat dels municipis amb sistema de
recollida de signatura en dispositiu electrònic
o A petició de la Subdirecció de Logística, es proporcionarà certificat de vida laboral
emès per la Seguretat Social o per l’administració pública competent, amb les dades
reclamades a la clàusula 1.18.e) d’aquest plec actualitzades
o A petició de la Subdirecció de Logística, es proporcionarà la documentació
acreditativa de les característiques tècniques relativa als vehicles híbrids, elèctrics i/o
bifuels que usin gas a la província de Barcelona
• El contractista podrà canviar d’ubicació les oficines, sempre i quan donin compliment al
PPT i ho comuniquin a la Subdirecció de Logística.
• En cas de finalització del termini de vigència inicial o de les possibles pròrrogues i no
s’hagués formalitzat el nou contracte, el contractista s’obliga a continuar prestant
l’objecte del contracte fins a la nova contractació, d’acord amb l’article 235.a) del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de
13 de juny.
2.2) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i el seu
incompliment constituirà infracció greu en els termes d’allò que disposa l’article 60.2.e) del
TRLCSP i sense perjudici d’allò que disposa la clàusula 2.7 del present plec.
• L’empresa contractista estarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació del servei,
mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el
mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Amb aquest objectiu s’haurà de presentar, en el termini màxim de 6 mesos des de la
signatura del contracte, el Pla d’Igualtat aprovat per l’empresa (prèvia consulta amb els
representants legals dels treballadors i treballadores) que contempli, com a mínim, els
objectius d’igualtat a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a aconseguir-los i l’
establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius.
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• El contractista haurà de garantir l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que
estableixi el conveni laboral aplicable.
• El contractista haurà de disposar durant tota l’execució del contracte de 10 vehicles
híbrids, elèctrics i/o bifuel que utilitzin gas com a combustible (GLP o GNL) a la província
de Barcelona.
2.3) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text
legal.
En aquest cas es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient,
d’acord amb les condicions, abast i límits següents:
En haver-se formulat el pressupost màxim de licitació en termes de preus unitaris, la
modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, a l’alça, al 40% del pressupost màxim
de licitació, IVA exclòs, en cas que el pressupost màxim que consta a la clàusula 1.3 del
present plec sigui insuficient per atendre les necessitats de la Diputació i resta d’entitats
adherides.
Si és necessari, els ens adherits faran arribar al responsable del contracte la proposta de
modificació. En tots els casos serà la Diputació de Barcelona qui tramitarà la corresponent
modificació contractual.
2.4) Règim de pagament
El contractista presentarà factures mensuals i el seu pagament es realitzarà per la
Diputació de Barcelona o l’entitat que correspongui en els terminis establerts en l’article
216.4 del TRLCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del
personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al
corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
En cas que la normativa fiscal permeti al contractista l’exempció o la reducció de l’IVA en
alguns dels serveis inclosos al contracte o per a alguns dels productes postals que formin
part d’aquests serveis, així es reflectiria en les factures corresponents, per tal de donar
compliment a la normativa esmentada.
A totes les factures haurà de figurar el resum amb el nombre, preu unitari i l’import total dels
serveis efectuats desglossats per cada tipologia (carta ordinària, carta certificada, etc...),
tram de pes i àmbit de destinació, d’entre els previstos a la clàusula 1.3 d’aquest plec.
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de Barcelona,
el de l’Organisme de Gestió Tributària, en el del Centre de Cultura Contemporània
Barcelona, en el de l’Institut del Teatre o en el del Consorci del Parc Natural de la Serra
Collserola, segons correspongui, i han d’incloure la identificació del destinatari de
contractació.
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Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar
61

factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics
detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat) pel que fa a la Diputació. L’ORGT, l’Institut del
Teatre, el CCCB i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola notificaran al
contractista la forma de presentar factures un cop iniciada la vigència del contracte.
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà
mitjançant els codis DIR3 següents:
Diputació de Barcelona:
Oficina comptable:
Òrgan gestor:
Unitat tramitadora:

GE0001058
GE0001050
GE0001050

Organisme de Gestió Tributària:
Oficina comptable:
LA0005454
Òrgan gestor:
Unitat tramitadora:

LA0005454
LA0005454

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona:
Oficina comptable:
LA0006837
Òrgan gestor:
Unitat tramitadora:

LA0006837
LA0006837

Institut del Teatre:
Oficina comptable:

LA0005598

Òrgan gestor:
Unitat tramitadora:

LA0005598
LA0005598

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola:
Oficina comptable:
I00000263
Òrgan gestor:
Unitat tramitadora:

I00000263
I00000263

2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
2.6) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes en els articles 223 i 308 del
TRLCSP, les següents:
• El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o en els presents plecs
durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Diputació de Barcelona puguin
derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
• L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la
clàusula següent, referida a les penalitats.
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2.7) Penalitats
En el cas que s‘opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les
penalitats següents:
1. Per la pèrdua d’un enviament dels següents tipus de serveis: certificat, notificació
administrativa,
notificació
plus,
burofax,
o
d’un
justificant
de
recepció:............................................10 euros per enviament o justificant perdut.
2. Per l’incompliment dels següents terminis establerts en el Plec de Clàusules Tècniques
Particulars (PPTP) a excepció de la notificació administrativa Plus:
2.a Termini pel lliurament d’una tramesa de servei postal, d’acord amb la clàusula
número 4.4 del PPTP:............................................................................8 euros per dia
de retard.
2.b Sis dies hàbils per l’escaneig dels justificants de recepció, d’acord amb la clàusula
3.2.1 del PPT:.................................................3 euros per dia de retard.
2.c Tres dies hàbils pel retorn del justificant d’una tramesa, d’acord amb la clàusula
3.2.1 del PPT:................................................................3 euros per dia de retard.
2.d Tres dies pel retorn de la tramesa no lliurada, d’acord amb les clàusules 3.1.2 i
3.1.3 del PPT:................................................................3 euros per dia de retard.
2.e Termini per fer el seguiment telemàtic d’una tramesa, d’acord amb la clàusula 6.2
del PPT:...................................................................3 euros per dia de retard.
2.f Termini de permanència d’una tramesa a l’oficina a l’espera de ser recollida pel
destinatari, d’acord amb les clàusules 3.1.2 i 3.1.3 del PPT:...................8 euros per dia
d’incompliment.
2.g Termini de recollida de la correspondència en el punt i horari establert, d’acord
amb la clàusula 4.3 del PPT:...........................100 euros per dia d’incompliment.
3.

Per incompliments del servei a oficines postals
3.a Per cada incompliment acreditat de l’horari mínim d’obertura d’oficines establert a
la clàusula 6.1 del PPT per a qualsevol de les oficines incloses a la Xarxa oferta en la
licitació (Annex 2 del PCAP):................100 euros per oficina i dia d’incompliment.
3.b Per un temps d’espera superior a 30 minuts per a la recollida d’un enviament
certificat, notificació administrativa, notificació administrativa Plus en qualsevol de les
oficines incloses a la Xarxa oferta en la licitació (Annex 2 del
PCAP):...............................................100 euros per oficina i per dia d’incompliment.
Ambdues penalitats doblaran la seva quantia econòmica a cada incompliment posterior
de la mateixa oficina, un cop s’hagi comunicat el cas per correu electrònic als
responsables operatius del contractista.
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4. Per realitzar el segon intent de lliurament de les notificacions administratives i
notificacions administratives Plus sense complir els requisits legals d’acord amb les
clàusules 3.1.3 i 5.1 Fase 2 del PPT:.....................................8 euros per enviament.
5. Per cada justificant de recepció d’una tramesa lliurada que no reculli totes les dades
requerides segons les clàusules 5.1 Fase 1 i Fase 2 del PPT o bé que inclogui dades
errònies sempre que no es pugui encabir en el supòsit següent:............................10
euros per justificant.
6. Per l’emplenament irregular i intencionat del justificant de recepció amb dades inexactes
:.......................................................................................50 euros per justificant.
7. Per adreçar un usuari d’un municipi determinat a recollir un enviament a una oficina
diferent de la proposada a l’oferta que excedeixi de la distància màxima permesa,
d’acord
amb
l’establert
a
la
clàusula
6.1
del
PPT:................................................................................... 100 euros per municipi afectat i
dia d’incompliment. Aquesta penalitat doblarà la seva quantia econòmica a cada
incompliment posterior pel mateix municipi, un cop s’hagi comunicat el cas per correu
electrònic als responsables operatius del contractista.
8. Per recollir la signatura en paper, en aquells municipis on s’ha ofert la recollida de la
signatura en dispositiu electrònic, en un percentatge superior al 10% dels enviaments de
les remeses lliurades, durant períodes trimestrals:.................1 euro per a cada enviament
on s’ha recollit la signatura manual en els municipis afectats durant el trimestre.
9. En relació amb les notificacions administratives Plus, i amb independència de que les
penalitats precedents els resultin d’aplicació o no, s’imposaran al contractista,
específicament, les següents:
9.a Per l’impossibilitat d'emetre certificat substitutori que acrediti el resultat del
lliurament, d’acord amb les clàusules 3.1.4, 3.2.1, 5.1 Fase 4 i Fase 5 i 5.3.b) del Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars:...............................................10 euros.
9.b Supòsits en els quals una incorrecta gestió de la distribució invalidi l'acte
administratiu i l'interessat hagi efectuat una queixa o recurs davant l'ORGT per aquest
fet:.................................................................................................... 50 euros.
9.c Quan el percentatge de notificacions administratives plus lliurades sigui inferior al
30% de la remesa es penalitzarà amb 2 euros pels enviaments resultants de la
fórmula següent: 50% del nombre d'enviaments de la remesa menys el nombre de
notificacions plus lliurades.
9.d Quan el percentatge de notificacions d’una remesa per les quals L’ORGT no ha
rebut imatge escanejada del justificant ni evidència electrònica, en el termini establert
a l'apartat 5.4.3 del Plec de prescripcions tècniques, sigui superior al 5%, es
penalitzarà amb:.............................................................0,12 euros pel nombre de
notificacions afectades.
9.e Quan el percentatge mensual d’enviaments distribuïts en el municipi en el termini
de 21 dies naturals, establert a l'apartat 5.4.2 del Plec de prescripcions tècniques,
sigui inferior al 80% del total de les remeses d’un mes, es penalitzarà
amb:..................................................................2 euros per cada enviament gestionat
fora de termini.
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En cas que el contractista no sigui l'operador postal universal, no s'aplicarà aquesta
penalitat pels municipis en els quals distribueixi mitjançant la xarxa postal pública.
10. Per cada dia de retard en la presentació del Pla d’Igualtat aprovat per l’empresa
s’imposarà una penalitat de:.................................................................... 50€ per dia.
11. Per incompliment o compliment defectuós de qualsevol altra obligació contractual o de
les característiques de la prestació contractada que s’han tingut en compte per definir els
criteris d’adjudicació, quan no s’hagi optat per la resolució del contracte (art. 150.6
TRLCAP), fins el 5 per cent del preu del contracte.
Per graduar l’import de la penalitat a imposar es tindrà en compte: a) l’Existència de dol o
simple negligència; b) la proporcionalitat en la major o menor gravetat de l’incompliment;
c) la importància dels perjudicis causats a l’Administració o als destinataris dels
enviaments, d) la reiteració o reincidència en l’incompliment o compliment defectuós i e)
el benefici obtingut pel contractista.
La imposició de penalitats és independent de la potestat de l’Administració de no abonar els
treballs quan no s’adeqüen a la prestació contractada i de l’obligació del contractista
d’indemnitzar a l’Administració i/o a tercers dels danys i perjudicis causats amb motiu de
l’incompliment o compliment defectuós del contracte, tot això en els termes previstos en els
articles 100, 214 i 307.1 del TRLCAP i les seves disposicions concordants.
Totes aquestes penalitats, previstes de forma específica en aquest plec, s’imposaran per
l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes previstos a l’apartat 8 de
l’article 212 del TRLCSP, sens perjudici de l’aplicació per al cobrament de les penalitats del
procediment previst en el Reglament general de recaptació
Les penalitats revertiran en el centre gestor dels enviaments objecte de penalitats.
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un (1) mes a comptar
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar
mitjançant el document acreditatiu corresponent.
2.9 Termini de garantia
Es fixa un termini de garantia d’1 any a comptar de la data de recepció i/o conformitat de la
prestació contractada un cop finalitzada la vigència del contracte.
2.10) Cessió
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de la Diputació de Barcelona, i de
conformitat amb els requisits assenyalats en l’article 226 del TRLCSP.
2.11) Subcontractació
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al
60% de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de
Barcelona del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a
l’article 227 del TRLCSP.
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En tot cas la subcontractació s’haurà de fer sempre en empreses que disposin de
l’autorització d’operador postal. En cas que l’adjudicatari subcontracti el servei de recollida
de notificacions i certificats en altres empreses, caldrà que l’objecte de negoci de les
empreses subcontractades i de les oficines on es presti aquest servei als ciutadans estiguin
directament relacionats amb el sector postal, la missatgeria o la paqueteria. L’òrgan de
contractació podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària l’acreditació documental
corresponent.
2.12) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’art. 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una durada de 5 anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests
com a confidencial.
En cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de clàusules administratives
Particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars, pel Plec de clàusules
administratives generals (en endavant PCAG) de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple
i publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 i en el BOPB de 12 de març de 2014, pel
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i la seva normativa de desplegament, així com per la resta de
normativa legal aplicable.
2.14) Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma
fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota
mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà el
que figuri en el contracte corresponent.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals,
d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes,
fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria ambiental.
2.16) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar de:
• Una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000
euros per sinistre i any.
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• Una pòlissa d’assegurança de l’emmagatzematge dels enviaments contra robatori,
incendi i aigua per un import mínim de 100.000 euros.
• Una pòlissa d’assegurança que cobreixi els danys produïts als enviaments
transportats pel contractista per un import mínim de 100.000 euros.
2.17) Lloc de prestació/lliurament
Les peticions de serveis concrets podran fer-se des de qualsevol dependència de les unitats
administratives de la Diputació de Barcelona, l’Organisme de Gestió Tributària, el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona, l’Institut del Teatre i el Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola.
Les destinacions dels enviaments poden ser tots les recollides a la clàusula 1.3 del present
plec.
2.18) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes en l’article 52 del
TRLCSP, a la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística, adscrita
a l’Àrea de Presidència.
Els referents designats per l’Organisme de Gestió Tributària, el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, l’Institut del Teatre i el Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola comunicaran mensualment al responsable del contracte les incidències que es
produeixin en el contracte.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni d’altri, intervenir
en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o el seu cònjuge, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin
administradors.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal
1. Objecte de l’encàrrec de tractament
Mitjançant la present clàusula s’habilita el contractista, d'ara en endavant encarregat del
tractament, per tractar per compte de la Diputació de Barcelona i les entitats que figuren a la
clàusula 1.1 del present Plec, responsables del tractament, les dades de caràcter personal
necessàries per prestar els serveis postals corresponents a aquests plecs.
El tractament consistirà en:
Accés a les dades

Elaboració

Elaboració de còpies

Modificació

Recollida

Bloqueig

Conservació

Comunicació
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2. Identificació dels fitxers afectats
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec,
les entitats que figuren a la clàusula 1.1 del present Plec, responsables dels respectius
fitxers i dels seus tractaments, posen a disposició de l'esmentat encarregat del tractament,
les dades necessàries per a la correcta realització de l’objecte del present contracte. Les
dades tractades es detallen a continuació:
CATEGORIES / TIPOLOGIES DE DADES
PERSONALS, QUE TRACTARÀ L’ENCARREGAT
Dades identificatives del destinatari i, en el seu
cas, de la persona receptora de l'enviament i del
repartidor

DADES INCLOSES
nom i cognoms, NIF, adreça
postal, signatura o empremtes

3. Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de protecció de
dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21
de desembre i, de forma específica, a les condicions següents:
a. Utilitzar les dades que formen part d’aquests fitxers, o les que reculli per a ser-hi
incloses, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec.
b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, llevat
que compti amb l’autorització expressa del responsable del fitxer o tractament, en els
supòsits legalment admissibles.
L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui
compatible.
d. Els plecs corresponents a aquesta licitació detallen quins aspectes dels serveis poden
ser subcontractats amb altres empreses. En cas que l'encarregat s'aculli a aquesta
possibilitat de subcontractació, ho ha de comunicar per escrit al responsable amb una
antelació de 20 dies naturals, indicant el nom i les dades de contacte de l’empresa
subcontractista, el detall de les tasques subcontractes i el percentatge d'aquestes
respecte de l’objecte principal del contracte, identitat del subencarregat i acreditació de la
seva aptitud per a la seva execució.
El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament, està obligat
igualment al compliment de les obligacions establertes en aquest document per a
l’encarregat del tractament i a les instruccions que dicti el responsable.
e. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin
tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu objecte.
f.

Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats
d’aquest encàrrec. En tractar les dades a les seves instal·lacions haurà d’adaptar el seu
document de seguretat a l’encàrrec rebut o elaborar-ne un d’específic havent de lliurar,
en aquest cas, una còpia del document elaborat com a encarregat del tractament, a cada
Responsable del contracte.
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g. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen
als seus treballadors afectats.
h. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell mig, de tractaments
automatitzats i no automatitzats, segons el que estableix el Títol VIII del Reglament de
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb
les especificacions següents:
1) Els sistemes de gestió de la informació utilitzats seran els següents:
Els de l'encarregat del tractament
2) L’encarregat ha de designar un responsable de seguretat i comunicar-ne la identitat i
el perfil professional al responsable del fitxer.
3) L’encarregat ha d’anotar les incidències al Registre d’incidències i ha de posar en
coneixement del responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, qualsevol
incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui afectar la
integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades.
L’encarregat s’ha de sotmetre a les auditories que estableix la normativa de protecció
de dades, així com a les revisions que verifiquin el compliment legal i de seguretat en
aquesta matèria que decideixi efectuar el responsable del fitxer
i.

Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de seguretat
aplicables.

j.

Retornar al responsable del tractament els suports que aquest li hagi facilitat amb dades
de caràcter personal, un cop complerta la prestació.
El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips informàtics de
l’encarregat utilitzats, abstenint-se de sotmetre les dades personals a altres tractaments
posteriors, esborrarà tota la informació relativa a dades personals i destruirà tots els
suports o documents en les que consti alguna dada personal que hagi estat tractada.
No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la prestació.

k. Informar a les persones afectades, d’acord amb l’art. 5 de la LOPD, en les operacions de
recollida de dades relatives a aquest contracte, per integrar-les en els fitxers del
respectiu responsable.
l.

No es permet realitzar cap tractament de dades fora de la UE ni tan sols per a la
realització de còpies de seguretat.

4. Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a) Lliurar a l’encarregat les dades a què es refereix el punt 2 d’aquesta clàusula.
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b) Vetllar perquè l’encarregat del tractament adopti les mesures de seguretat exigibles,
d’acord amb el que estableixi el RLOPD i la resta d’obligacions i principis que estableix la
normativa de protecció de dades.
c) Autoritzar a l’encarregat del tractament a:
i) dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de
tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació
de serveis contractada.
ii) dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament
pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.
iii) dur a terme el tractament fora dels locals de l’encarregat del tractament únicament
pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de servicis contractada.
iv) l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota
el control del responsable del tractament.
v) l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del tractament
es vegi en l’obligació d’executar.
vi) tractar les dades dels fitxers en els seus locals, aliens als dels responsables del fitxer
esmentats al punt 2 d’aquesta clàusula.
5.

Exercici de drets

Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i cancel·lació davant
l’encarregat del tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça del
responsable del contracte. La comunicació s’ha de fer de forma immediata, i en cap cas més
enllà del dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb les
altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
6. Incompliments i responsabilitats
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’entitat o
empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el
règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.
2.20) Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient,
basant-se en preus referits a unitats d’execució o de temps.
2.21) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del
contracte
La Diputació de Barcelona realitzarà les comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del
contracte d’acord amb les previsions de la clàusula 7 del Plec de prescripcions tècniques.
Així mateix, els referents designats per l’Organisme de Gestió Tributària, el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona, l’Institut del Teatre i el Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola comunicaran mensualment al responsable del contracte totes les
incidències que es produeixin en el contracte als efectes de poder controlar la qualitat del
servei.

70

Àrea de Presidència
Secretaria General

2.22) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de
qualitat en la prestació del servei
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les
regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no
observi aquests nivells i regles, la Diputació de Barcelona informarà el contractista, que
haurà de substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en
supòsits de vacances, absències i/o malalties.
2.23) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
No és procedent.
2.24) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball
No és procedent.
2.25) Propietat dels treballs
No és procedent.
Barcelona, 16 de març de 2016
El cap del Servei de Contractació
Carles Barnés García
La secretària que subscriu, informa el
present Plec de clàusules administratives
particulars, la qual cosa es fa constar als
efectes del que disposa la disposició
addicional segona apartat 7è del TRLCSP.

La interventora que subscriu, informa el
present Plec de clàusules administratives
particulars, la qual cosa es fa constar als
efectes del que disposa la disposició
addicional segona apartat 7è del TRLCSP.

La secretària general

La interventora general

Petra Mahillo García

Teresa M. Raurich Montasell
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DILIGÈNCIA:

Faig constar per la present, que el precedent Plec de clàusules ha estat
aprovat per Dictamen de data
La secretària general

Petra Mahillo García

ANNEX 1 al Plec de clàusules administratives particulars per a la prestació dels
serveis postals social i ambientalment responsables a la Diputació de Barcelona i
altres entitats (exp. 2015/0005436)
(Incloure en el sobre 2)
MODEL D'OFERTA ECONÒMICA
"El Sr./La Sra. ............. Amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l'empresa ........, CIF núm. ........, domiciliada a ........., CP ................., carrer ................,
núm. .............., adreça electrònica .............., assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte) .............., es compromet
a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de prescripcions tècniques particulars i de
clàusules administratives particulars, que accepta íntegrament, amb els preus unitaris
següents:

Carta ordinària

Àmbit
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Europa
Europa
Europa

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
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Nombre
d'unitats
estimades
anuals
227.520
53.743
2.131
3.191
821
252
1.164.630
39.777
960
2.663
574
282
2.084.086
78.204
3.806
11.420
4.059
756
92
68
41

Preu
unitari
màxim
IVA
exclòs
0,1736
0,2253
0,4130
1,1129
2,2445
2,5759
0,2054
0,2699
0,4168
0,9769
2,2651
2,6167
0,2427
0,3194
0,4925
1,2250
2,6770
3,0866
0,8910
1,4520
2,1670

Preu
unitari de
l'oferta IVA
exclòs
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Europa
Europa
Europa
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països

Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g

92
37
26
10
38
4
35
20
8

6,1380
12,3310
19,9430
0,9900
1,6830
2,9040
9,1329
20,0100
36,0360

Carta ordinària urgent
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països

Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g

13
24
6
5
1
2
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1

2,6200
2,7500
3,1200
4,2300
3,3500
3,9200
4,6400
8,6500
14,9100
22,5900
3,4500
4,2800
5,5000
12,2100
23,3000
39,0600

Nombre
d'unitats
estimades
3.467
4.536
1.008
731
208
17
1.756
2.431
743
653
41
30
5.794
7.121
3.311
1.136
89
722
43
60
24

Preu
unitari
màxim
IVA
exclòs
1,2980
1,3530
1,5111
1,8522
3,1394
3,4670
1,2703
1,3244
1,4487
2,0350
3,0098
3,2811
1,8377
1,9184
2,0959
2,6131
4,3543
4,7075
3,0413
3,6541
4,1818

Carta Certificada

Àmbit
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Europa
Europa
Europa

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
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Preu
unitari de
l'oferta IVA
exclòs

Europa
Europa
Europa
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països

Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g

13
39
12
10
61
17
24
5
14

8,9630
13,3373
20,2541
3,1891
4,1136
5,2694
11,2300
21,1200
35,4700

Carta certificada urgent
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països

Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g

23
83
129
37
7
13
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5,0400
5,1700
5,5400
6,6500
9,2000
9,8100
3,7100
4,2800
5,0000
9,0100
15,2700
22,9500
3,8100
4,6400
5,8600
12,5700
23,6600
39,4200

Tots
Tots

134
40

0,2965
1,1933

Nombre
d'unitats
estimades
6.266
5.161
551
415
23
9
2.421
4.661
380
519
82
18
6.519
24.274
1.896
704
52
378

Preu
unitari
màxim
IVA
exclòs
1,7380
1,7930
1,9690
2,4750
3,6410
3,9160
1,7380
1,7930
1,9690
2,4750
3,6410
3,9160
1,9096
1,9875
2,1579
2,9590
4,3294
4,6699

Justificant de recepció
Local, D1 i D2
Europa i resta de països
Notificació
Administrativa

Àmbit
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 2.000 g
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Notificació
Administrativa Plus

Àmbit
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D2
D2
D2
Recerca i tramesa
d’originals custodiats

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Tots

Nombre
d'unitats
estimades
93.226
93.989
2
410.820
412.383
5
641.319
642.441
2

Preu
unitari
màxim
IVA
exclòs
2,3815
2,4576
2,8948
2,7415
2,8292
3,0182
3,3590
3,4665
3,7119

1

42,2400

Nombre
d'unitats
estimades
179

Preu
unitari
màxim
IVA
exclòs
1,5400

Nombre
d'unitats
estimades
1
9
449
77
304
25

Preu
unitari
màxim
IVA
exclòs
5,3750
5,9136
6,8746
7,7827
10,2432
12,3763

Nombre
d'unitats
estimades
14
1
7
1

Preu
unitari
màxim
IVA
exclòs
9,1100
2,4816
29,0620
3,6740

Preu
unitari de
l'oferta IVA
exclòs

Reemborsament

Àmbit
Local, D1 i D2

Tram de pes
Tots

Preu
unitari de
l'oferta IVA
exclòs

Paqueteria Certificada

Àmbit
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2

Tram de pes
Fins 1 kg
Fins 2 kg
Fins 5 kg
Fins 10 kg
Fins 15 kg
Fins 20 kg

Preu
unitari de
l'oferta IVA
exclòs

Paqueteria Prioritària

Àmbit
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2
Europa i resta de països
Europa i resta de països

Tram de pes
Per enviament
Per kg o fracció
Per enviament
Per kg o fracció

Llibres
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Àmbit
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països
Resta de països

Tram de pes
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Nombre
d'unitats
estimades
1.903
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Preu
unitari
màxim
IVA
exclòs
0,4200
0,4600
0,5700
0,6200
0,7000
1,0800
1,3500
1,4400
2,4600
0,4200
0,4600
0,5700
0,6200
0,7000
1,0800
1,3500
1,4400
2,4600
0,4200
0,4600
0,5700
0,6200
0,7000
1,0800
1,3500
1,4400
2,4600
0,9100
1,7400
2,8300
3,2700
3,5900
4,5200
5,2800
7,8100
8,9700
1,3400
2,5300
4,2900
5,0100
5,5900
8,1300
8,9200
14,3400
16,1400

Nombre
d'unitats
estimades

Preu
unitari
màxim
IVA
exclòs

Preu
unitari de
l'oferta IVA
exclòs

Publicacions
periòdiques

Àmbit

Tram de pes

76

Preu
unitari de
l'oferta IVA
exclòs

Àrea de Presidència
Secretaria General

Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

1
168
1
1
1
1
1
1
1
160
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,4200
0,4600
0,5700
0,6200
0,7000
1,0800
1,3500
1,4400
2,4600
0,4200
0,4600
0,5700
0,6200
0,7000
1,0800
1,3500
1,4400
2,4600
0,4200
0,4600
0,5700
0,6200
0,7000
1,0800
1,3500
1,4400
2,4600

Nombre
d'unitats
estimades
1.856

Preu
unitari
màxim
IVA
exclòs
0,0600

Preu
unitari de
l'oferta IVA
exclòs

Nombre
d'unitats
estimades
947.598

Preu
unitari
màxim
IVA
exclòs
0,2200

Preu
unitari de
l'oferta IVA
exclòs

Bustiada sense
destinatari

Àmbit
Local, D1 i D2

Tram de pes
Fins 20g norm

Bustiada amb
destinatari

Àmbit
Local, D1 i D2
Local, D1 i D2

Tram de pes
Fins 500g norm
Per kg
addicional

3,8100

Burofax

Àmbit
A través de la pàgina
web

Nombre
d'unitats
estimades

Tram de pes

10
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Preu
unitari
màxim
IVA
exclòs
5,8800

Preu
unitari de
l'oferta IVA
exclòs

Per pàgina (a partir de la
segona)
Justificant de recepció
Còpia certificada

10
10
10

0,8200
4,4800
15,2200

(Lloc, data, signatura i
segell).”
Barcelona, 16 de març
de 2016
El cap del Servei de Contractació
data

Aprovat per Dictamen de

Carles Barnés García

Petra Mahillo García

ANNEX 2 al Plec de clàusules administratives particulars per a la
prestació dels serveis postals social i ambientalment responsables a
la Diputació de Barcelona i altres entitats
(Incloure en el sobre 2)
MODEL DE RELACIÓ AMB EL NOMBRE D’OFICINES A LA
PROVÌNCIA DE BARCELONA
"El Sr./La Sra. ............. amb NIF núm. .........., en nom propi / en
representació de l'empresa ........, CIF núm. ........, domiciliada a ........., CP
................., carrer ................, núm. .............., adreça electrònica ..............,
en relació a la contractació relativa (consignar objecte del contracte)
presenta la següent relació de les oficines de què disposa a la província
de Barcelona:
*Nota: En cas de discrepància entre el Codi INE de lliurament i el nom del municipi de
l’oficina de lliurament, prevaldrà el codi INE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MUN_DES
ABRERA
AGUILAR DE
SEGARRA
AIGUAFREDA
ALELLA
ALPENS
ARENYS DE MAR
ARENYS DE MUNT
ARGENÇOLA
ARGENTONA

INE_DES
08001

NOMBRE_
OFI

08002
08014
08003
08004
08006
08007
08008
08009
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MUN_OFI
ABRERA

INE_
OFI
08001

DIST_
OFI
0,0

ALELLA

08003

0,0

ARENYS DE MAR
ARENYS DE MUNT

08006
08007

0,0
0,0

ARGENTONA

08009

0,0
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ARTÉS
AVIÀ
AVINYÓ
AVINYONET DEL
PENEDÈS
BADALONA
BADIA DEL VALLÈS
BAGÀ
BALENYÀ
BALSARENY
BARBERÀ DEL
VALLÈS
BARCELONA
BEGUES
BELLPRAT
BERGA
BIGUES I RIELLS
BORREDÀ
CABRERA D'ANOIA
CABRERA DE MAR
CABRILS
CALAF
CALDERS
CALDES DE
MONTBUI
CALDES D'ESTRAC
CALELLA
CALLDETENES
CALLÚS
CALONGE DE
SEGARRA
CAMPINS
CANET DE MAR
CANOVELLES
CÀNOVES I
SAMALÚS
CANYELLES
CAPELLADES
CAPOLAT
CARDEDEU
CARDONA
CARME
CASSERRES
CASTELL DE
L'ARENY
CASTELLAR DE
N'HUG
CASTELLAR DEL
RIU
CASTELLAR DEL
VALLÈS
CASTELLBELL I EL
VILAR
CASTELLBISBAL
CASTELLCIR
CASTELLDEFELS

08010
08011
08012
08013
08015
08904
08016
08017
08018
08252
08019
08020
08021
08022
08023
08024
08028
08029
08030
08031
08034
08033
08032
08035
08037
08038
08036
08039
08040
08041
08042
08043
08044
08045
08046
08047
08048
08049

BADALONA
BADIA DEL VALLÈS

08015
08904

0,0
0,0

BARBERÀ DEL VALLÈS
BARCELONA
BEGUES

08252
08019
08020

0,0
0,0
0,0

BERGA
BIGUES I RIELLS

08022
08023

0,0
0,0

CABRERA DE MAR

08029

0,0

CALDES DE MONTBUI

08033

0,0

CALELLA

08035

0,0

CANET DE MAR
CANOVELLES

08040
08041

0,0
0,0

CARDEDEU

08046

0,0

CASTELLAR DEL
VALLÈS

08051

0,0

CASTELLBISBAL

08054

0,0

CASTELLDEFELS

08056

0,0

08057
08052
08050
08051
08053
08054
08055
08056

79

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

CASTELLET I LA
GORNAL
CASTELLFOLLIT
DEL BOIX
CASTELLFOLLIT
RIUBREGÓS
CASTELLGALÍ
CASTELLNOU DE
BAGES
CASTELLOLÍ
CASTELLTERÇOL
CASTELLVÍ DE LA
MARCA
CASTELLVÍ DE
ROSANES
CENTELLES
CERCS
CERDANYOLA DEL
VALLÈS
CERVELLÓ
COLLBATÓ
COLLSUSPINA
COPONS
CORBERA DE
LLOBREGAT
CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
CUBELLES
DOSRIUS
EL BRUC
EL BRULL
EL MASNOU
EL PAPIOL
EL PLA DEL
PENEDÈS
EL PRAT DE
LLOBREGAT
ELS HOSTALETS
DE PIEROLA
ELS PRATS DE REI
ESPARREGUERA
ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
FIGARÓMONTMANY
FÍGOLS
FOGARS DE LA
SELVA
FOGARS DE
MONTCLÚS
FOLGUEROLES
FONOLLOSA
FONT-RUBÍ
GAIÀ
GALLIFA
GAVÀ
GELIDA
GIRONELLA

08058
08059
08060
08061
08062
08063
08064
08065
08066
08067
08268
CERDANYOLA DEL
VALLÈS
CERVELLÓ

08266
08068
08069
08070
08071
08072
08073
08074
08075
08025
08026
08118
08158

08266
08068

0,0
0,0

CORBERA DE
LLOBREGAT
CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
CUBELLES

08072

0,0

08073
08074

0,0
0,0

EL MASNOU

08118

0,0

EL PRAT DE
LLOBREGAT

08169

0,0

ESPARREGUERA
ESPLUGUES DE
LLOBREGAT

08076

0,0

08077

0,0

GAVÀ
GELIDA

08089
08091

0,0
0,0

08164
08169
08162
08170
08076
08077
08134
08080
08082
08081
08083
08084
08085
08090
08087
08089
08091
08092
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98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

GISCLARENY
GRANERA
GRANOLLERS
GUALBA
GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ
GURB
IGUALADA
JORBA
LA GARRIGA
LA GRANADA
LA LLACUNA
LA LLAGOSTA
LA NOU DE
BERGUEDÀ
LA PALMA DE
CERVELLÓ
LA POBLA DE
CLARAMUNT
LA POBLA DE
LILLET
LA QUAR
LA ROCA DEL
VALLÈS
LA TORRE DE
CLARAMUNT
L'AMETLLA DEL
VALLÈS
LES CABANYES
LES FRANQUESES
DEL VALLÈS
LES MASIES DE
RODA
LES MASIES DE
VOLTREGÀ
L'ESPUNYOLA
L'ESQUIROL
L'ESTANY
L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT
LLIÇÀ D'AMUNT
LLIÇÀ DE VALL
LLINARS DEL
VALLÈS
LLUÇÀ
MALGRAT DE MAR
MALLA
MANLLEU
MANRESA
MARGANELL
MARTORELL
MARTORELLES
MASQUEFA
MATADEPERA
MATARÓ
MEDIONA

08093
08095
08096
08097
08099
08100
08102
08103
08088
08094
08104
08105

GRANOLLERS

08096

0,0

IGUALADA

08102

0,0

LA GARRIGA

08088

0,0

LA LLAGOSTA

08105

0,0

LA ROCA DEL VALLÈS

08181

0,0

L'AMETLLA DEL VALLÈS

08005

0,0

LES FRANQUESES DEL
VALLÈS

08086

0,0

L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT
LLIÇÀ D'AMUNT

08101
08107

0,0
0,0

LLINARS DEL VALLÈS

08106

0,0

MALGRAT DE MAR

08110

0,0

MANLLEU
MANRESA

08112
08113

0,0
0,0

MARTORELL

08114

0,0

MATADEPERA
MATARÓ

08120
08121

0,0
0,0

08142
08905
08165
08166
08177
08181
08286
08005
08027
08086
08116
08117
08078
08254
08079
08101
08107
08108
08106
08109
08110
08111
08112
08113
08242
08114
08115
08119
08120
08121
08122

81

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

MOIÀ
MOLINS DE REI
MOLLET DEL
VALLÈS
MONISTROL DE
CALDERS
MONISTROL DE
MONTSERRAT
MONTCADA I
REIXAC
MONTCLAR
MONTESQUIU
MONTGAT
MONTMAJOR
MONTMANEU
MONTMELÓ
MONTORNÈS DEL
VALLÈS
MONTSENY
MUNTANYOLA
MURA
NAVARCLES
NAVÀS
ÒDENA
OLÈRDOLA
OLESA DE
BONESVALLS
OLESA DE
MONTSERRAT
OLIVELLA
OLOST
OLVAN
ORÍS
ORISTÀ
ORPÍ
ÒRRIUS
PACS DEL
PENEDÈS
PALAFOLLS
PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
PALLEJÀ
PARETS DEL
VALLÈS
PERAFITA
PIERA
PINEDA DE MAR
POLINYÀ
PONT DE
VILOMARAROCAFORT
PONTONS
PRATS DE
LLUÇANÈS
PREMIÀ DE DALT
PREMIÀ DE MAR
PUIGDÀLBER
PUIG-REIG

08138
08123

MOLINS DE REI

08123

0,0

08124

MOLLET DEL VALLÈS

08124

0,0

MONTCADA I REIXAC

08125

0,0

MONTGAT

08126

0,0

MONTMELÓ
MONTORNÈS DEL
VALLÈS

08135

0,0

08136

0,0

OLESA DE
MONTSERRAT

08147

0,0

PALAFOLLS
PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
PALLEJÀ

08155

0,0

08156
08157

0,0
0,0

PARETS DEL VALLÈS

08159

0,0

PIERA
PINEDA DE MAR
POLINYÀ

08161
08163
08167

0,0
0,0
0,0

PREMIÀ DE DALT
PREMIÀ DE MAR

08230
08172

0,0
0,0

08128
08127
08125
08130
08131
08126
08132
08133
08135
08136
08137
08129
08139
08140
08141
08143
08145
08146
08147
08148
08149
08144
08150
08151
08152
08153
08154
08155
08156
08157
08159
08160
08161
08163
08167
08182
08168
08171
08230
08172
08174
08175
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186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

PUJALT
RAJADELL
RELLINARS
RIPOLLET
RODA DE TER
RUBÍ
RUBIÓ
RUPIT I PRUIT
SABADELL
SAGÀS
SALDES
SALLENT
SANT ADRIÀ DE
BESÒS
SANT AGUSTÍ DE
LLUÇANÈS
SANT ANDREU DE
LA BARCA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
SANT ANTONI DE
VILAMAJOR
SANT BARTOMEU
DEL GRAU
SANT BOI DE
LLOBREGAT
SANT BOI DE
LLUÇANÈS
SANT CEBRIÀ DE
VALLALTA
SANT CELONI
SANT CLIMENT DE
LLOBREGAT
SANT CUGAT DEL
VALLÈS
SANT CUGAT
SESGARRIGUES
SANT ESTEVE DE
PALAUTORDERA
SANT ESTEVE
SESROVIRES
SANT FELIU DE
CODINES
SANT FELIU DE
LLOBREGAT
SANT FELIU
SASSERRA
SANT FOST
CAMPSENTELLES
SANT FRUITÓS DE
BAGES
SANT HIPÒLIT DE
VOLTREGÀ
SANT ISCLE DE
VALLALTA

08176
08178
08179
08180
08183
08184
08185
08901
08187
08188
08190
08191
08194

RIPOLLET

08180

0,0

RUBÍ

08184

0,0

SABADELL

08187

0,0

SANT ADRIÀ DE BESÒS

08194

0,0

08195
08196
08197

SANT ANDREU DE LA
BARCA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES

08196

0,0

08197

0,0

SANT BOI DE
LLOBREGAT

08200

0,0

SANT CELONI

08202

0,0

SANT CUGAT DEL
VALLÈS

08205

0,0

SANT ESTEVE
SESROVIRES

08208

0,0

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

08211

0,0

SANT FOST
CAMPSENTELLES

08209

0,0

08198
08199
08200
08201
08203
08202
08204
08205
08206
08207
08208
08210
08211
08212
08209
08213
08215
08193
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220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

SANT JAUME DE
FRONTANYA
SANT JOAN DE
VILATORRADA
SANT JOAN DESPÍ
SANT JULIÀ DE
CERDANYOLA
SANT JULIÀ DE
VILATORTA
SANT JUST
DESVERN
SANT LLORENÇ
D'HORTONS
SANT LLORENÇ
SAVALL
SANT MARTÍ
D'ALBARS
SANT MARTÍ DE
CENTELLES
SANT MARTÍ DE
TOUS
SANT MARTÍ
SARROCA
SANT MARTÍ
SESGUEIOLES
SANT MATEU DE
BAGES
SANT PERE DE
RIBES
SANT PERE DE
RIUDEBITLLES
SANT PERE DE
TORELLÓ
SANT PERE DE
VILAMAJOR
SANT PERE
SALLAVINERA
SANT POL DE MAR
SANT QUINTÍ DE
MEDIONA
SANT QUIRZE DE
BESORA
SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
SANT QUIRZE
SAFAJA
SANT SADURNÍ
D'ANOIA
SANT SADURNÍ
D'OSORMORT
SANT SALVADOR
DE GUARDIOLA
SANT VICENÇ DE
CASTELLET
SANT VICENÇ DE
MONTALT
SANT VICENÇ DE
TORELLÓ

08216
08218
08217

SANT JOAN DESPÍ

08217

0,0

SANT JUST DESVERN

08221

0,0

SANT PERE DE RIBES

08231

0,0

SANT QUIRZE DEL
VALLÈS

08238

0,0

SANT SADURNÍ D'ANOIA

08240

0,0

SANT VICENÇ DE
MONTALT

08264

0,0

08903
08220
08221
08222
08223
08225
08224
08226
08227
08228
08229
08231
08232
08233
08234
08189
08235
08236
08237
08238
08239
08240
08241
08098
08262
08264
08265
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250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

SANT VICENÇ DELS
HORTS
SANTA CECÍLIA DE
VOLTREGÀ
SANTA COLOMA DE
CERVELLÓ
SANTA COLOMA DE
GRAMENET
SANTA EUGÈNIA
DE BERGA
SANTA EULÀLIA DE
RIUPRIMER
SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA
SANTA FE DEL
PENEDÈS
SANTA MARGARIDA
DE MONTBUI
SANTA MARGARIDA
I MONJOS
SANTA MARIA DE
BESORA
SANTA MARIA DE
MARTORELLES
SANTA MARIA DE
MERLÈS
SANTA MARIA DE
MIRALLES
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
SANTA MARIA
D'OLÓ
SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA
SANTA SUSANNA
SANTPEDOR
SENTMENAT
SEVA
SITGES
SOBREMUNT
SORA
SUBIRATS
SÚRIA
TAGAMANENT
TALAMANCA
TARADELL
TAVÈRNOLES
TAVERTET
TEIÀ
TERRASSA
TIANA
TONA
TORDERA
TORELLÓ
TORRELAVIT

08263

SANT VICENÇ DELS
HORTS

08263

0,0

SANTA COLOMA DE
GRAMENET

08245

0,0

SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA

08248

0,0

SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA

08259

0,0

SANTA PERPÈTUA DE
MOGODA

08260

0,0

SENTMENAT

08267

0,0

SITGES

08270

0,0

TERRASSA

08279

0,0

TORDERA
TORELLÓ

08284
08285

0,0
0,0

08243
08244
08245
08246
08247
08248
08249
08250
08251
08253
08256
08255
08257
08259
08258
08260
08261
08192
08267
08269
08270
08271
08272
08273
08274
08276
08277
08278
08275
08280
08281
08279
08282
08283
08284
08285
08287
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288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

TORRELLES DE
FOIX
TORRELLES DE
LLOBREGAT
ULLASTRELL
VACARISSES
VALLBONA D'ANOIA
VALLCEBRE
VALLGORGUINA
VALLIRANA
VALLROMANES
VECIANA
VIC
VILADA
VILADECANS
VILADECAVALLS
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
VILALBA
SASSERRA
VILANOVA DE SAU
VILANOVA DEL
CAMÍ
VILANOVA DEL
VALLÈS
VILANOVA I LA
GELTRÚ
VILASSAR DE DALT
VILASSAR DE MAR
VILOBÍ DEL
PENEDÈS
VIVER I SERRATEIX

08288
08289
08290
08291
08292
08293
08294
08295
08296
08297
08298
08299
08301
08300
08305

VACARISSES

08291

0,0

VALLIRANA

08295

0,0

VIC

08298

0,0

VILADECANS
VILADECAVALLS
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS

08301
08300

0,0
0,0

08305

0,0

VILANOVA I LA GELTRÚ

08307

0,0

VILASSAR DE MAR

08219

0,0

08306
08303
08302
08902
08307
08214
08219
08304
08308

(Lloc, data, signatura i segell).”
Barcelona, 16 de març de 2016
El cap del Servei de Contractació

Aprovat per Dictamen de data

Carles Barnés García

Petra Mahillo García

ANNEX 2.BIS al Plec de clàusules administratives particulars per a la prestació dels
serveis postals social i ambientalment responsables a la Diputació de Barcelona i
altres entitats (exp. 2015/0005436)
INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L’ANNEX 2
El licitador ha d'indicar totes les oficines de les que disposa a la província de Barcelona on
adreçar als ciutadans a recollir els enviaments que no ha estat possible lliurar a domicili.
L'estructura de l'annex és la següent:
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•
MUN_DES: Municipi de destinació dels enviaments
•
INE_DES: Codi INE del municipi de destinació dels enviaments
•
NOMBRE_OFI: Quantitat d'oficines del licitador en el municipi MUN_DES
•
MUN_OFI: Municipi on el licitador disposa d'oficina per a la recollida dels enviaments
del municipi de destinació MUN_DES
•
INE_OFI: Codi INE del municipi on el licitador disposa d'oficina (MUN_OFI)
•
DIST_OFI: Distancia en metres entre els municipis MUN_DES i MUN_OFI

Cal emplenar l'annex de la següent manera:
a) En aquells municipis on obligatòriament el licitador ha de disposar d’una o més d'una
oficines, apareixen emplenades les columnes MUN_OFI, INE_OFI i DIST_OFI, i només
haurà d’especificar-ne la quantitat a la columna NOMBRE_OFI.
En cas d'indicar una quantitat nombre d'oficines inferior a l'exigit al punt 6.1. del Plec de
Prescripcions Tècniques, apareixerà el següent missatge:

b) A la resta de municipis on el licitador no té obligació de disposar d'oficina, les columnes
MUN_OFI, INE_OFI i DIST_OFI apareixen buides i s'han d'emplenar con s'indica tot seguit:
b.1) En cas de disposar d'oficina al municipi de destinació indicat a les columnes MUN_DES
i INE_DES, posar la quantitat d’oficines de què disposa a aquell municipi a la columna
NOMBRE_OFI, el nom del municipi i l'INE a les columnes MUN_OFI i INE_OFI, i un "0" a la
columna DIST_OFI, ja que l'oficina/oficines estan ubicades al mateix municipi.
b.2) En cas de no disposar de cap oficina al municipi de destinació, s'ha d'emplenar la
columna NOMBRE_OFI amb un "0" i indicar el municipi proposat de recollida d'enviaments a
les columnes MUN_OFI i INE_OFI, consignant la distància en metres que existeix entre els
dos municipis a la columna DIST_OFI.
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En cas d'indicar com a codi INE de l'oficina de lliurament un que suposi una distància de
més de 20.000 metres (20 Km) del municipi de destinació, apareixerà el següent missatge:
“distància superior a la permesa”
ATENCIÓ: cal tenir en compte que, en cas de discrepància entre el Codi INE de lliurament i
el nom del municipi de l'oficina de lliurament, prevaldrà el codi INE.
Els licitadors podran comprovar el càlcul de les distàncies entre els municipis a la pàgina
http://sitmun.diba.cat/sitmun2/ de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació
de Barcelona (Annex 4 al PPT).
Barcelona, 16 de març de 2016
El cap del Servei de Contractació

Aprovat per Dictamen de data

Carles Barnés García

Petra Mahillo García

ANNEX 3 al Plec de clàusules administratives particulars per a la prestació dels
serveis postals social i ambientalment responsables, a la Diputació de Barcelona i
altres entitats (exp. 2015/0005436)
(Incloure en el sobre 2)
"El Sr./La Sra. ............. Amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l'empresa ........, CIF núm. ........, domiciliada a ........., CP ................., carrer ................,
núm. .............., adreça electrònica .............., assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte) .............., ofereix el
següent seguiment en línia dels lliuraments a domicili, regulat al criteri 3 de la clàusula
1.11 del PCAP:

Municipi

Codi INE

Es disposa de
cobertura en
el municipi
(S=si, N=no)

Factor
ponderació

ABRERA

08001

7.141

AGUILAR DE SEGARRA

08002

119

ALELLA

08003

6.676

ALPENS

08004

77

L'AMETLLA DEL VALLÈS

08005

7.623

ARENYS DE MAR

08006

14.724

ARENYS DE MUNT

08007

6.467

ARGENÇOLA

08008

133

ARGENTONA

08009

10.780

ARTÉS

08010

2.251
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AVIÀ

08011

936

AVINYÓ

08012

690

AVINYONET DEL PENEDÈS

08013

875

AIGUAFREDA

08014

1.318

BADALONA

08015

109.858

BAGÀ

08016

927

BALENYÀ

08017

2.278

BALSARENY

08018

1.109

BARCELONA

08019

198.270

BEGUES

08020

4.365

BELLPRAT

08021

36

BERGA

08022

8.320

BIGUES I RIELLS

08023

8.416

BORREDÀ

08024

238

EL BRUC

08025

1.817

EL BRULL

08026

116

LES CABANYES

08027

439

CABRERA D'ANOIA

08028

1.581

CABRERA DE MAR

08029

3.989

CABRILS

08030

6.200

CALAF

08031

1.247

CALDES D'ESTRAC

08032

2.463

CALDES DE MONTBUI

08033

11.065

CALDERS

08034

556

CALELLA

08035

14.397

CALONGE DE SEGARRA

08036

85

CALLDETENES

08037

1.250

CALLÚS

08038

660

CAMPINS

08039

398

CANET DE MAR

08040

9.467

CANOVELLES

08041

12.938

CÀNOVES I SAMALÚS

08042

2.516

CANYELLES

08043

5.599

CAPELLADES

08044

3.675

CAPOLAT

08045

68

CARDEDEU

08046

11.506

CARDONA

08047

1.154

CARME

08048

626

CASSERRES

08049

768

89

CASTELLAR DEL RIU

08050

63

CASTELLAR DEL VALLÈS

08051

15.598

CASTELLAR DE N'HUG

08052

131

CASTELLBELL I EL VILAR

08053

2.648

CASTELLBISBAL

08054

6.855

CASTELLCIR

08055

298

CASTELLDEFELS

08056

45.514

CASTELL DE L'ARENY

08057

119

CASTELLET I LA GORNAL

08058

1.714

CASTELLFOLLIT DEL BOIX

08059

166

CASTELLFOLLIT RIUBREGÓS

08060

66

CASTELLGALÍ

08061

1.082

CASTELLNOU DE BAGES

08062

620

CASTELLOLÍ

08063

296

CASTELLTERÇOL

08064

1.049

CASTELLVÍ DE LA MARCA

08065

817

CASTELLVÍ DE ROSANES

08066

927

CENTELLES

08067

3.944

CERVELLÓ

08068

5.910

COLLBATÓ

08069

3.360

COLLSUSPINA

08070

144

COPONS

08071

199

CORBERA DE LLOBREGAT

08072

10.260

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

08073

35.285

CUBELLES

08074

11.344

DOSRIUS

08075

5.289

ESPARREGUERA

08076

18.073

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

08077

19.159

L'ESPUNYOLA

08078

114

L'ESTANY

08079

218

FÍGOLS

08080

11

FOGARS DE MONTCLÚS

08081

164

FOGARS DE LA SELVA

08082

515

FOLGUEROLES

08083

1.017

FONOLLOSA

08084

664

FONT-RUBÍ

08085

821

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

08086

14.734

GALLIFA

08087

163

LA GARRIGA

08088

12.857

GAVÀ

08089

25.859

GAIÀ

08090
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GELIDA

08091

3.790

GIRONELLA

08092

2.842

GISCLARENY

08093

15

LA GRANADA

08094

1.106

GRANERA

08095

74

GRANOLLERS

08096

18.948

GUALBA

08097

774

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

08098

1.932

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

08099

637

GURB

08100

1.787

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

08101

28.556

IGUALADA

08102

22.312

JORBA

08103

533

LA LLACUNA

08104

552

LA LLAGOSTA

08105

7.040

LLINARS DEL VALLÈS

08106

6.044

LLIÇÀ D'AMUNT

08107

9.384

LLIÇÀ DE VALL

08108

2.130

LLUÇÀ

08109

100

MALGRAT DE MAR

08110

10.754

MALLA

08111

126

MANLLEU

08112

9.129

MANRESA

08113

7.182

MARTORELL

08114

15.119

MARTORELLES

08115

3.173

LES MASIES DE RODA

08116

360

LES MASIES DE VOLTREGÀ

08117

1.113

EL MASNOU

08118

11.897

MASQUEFA

08119

5.835

MATADEPERA

08120

5.216

MATARÓ

08121

87.959

MEDIONA

08122

1.450

MOLINS DE REI

08123

13.054

MOLLET DEL VALLÈS

08124

26.040

MONTCADA I REIXAC

08125

21.260

MONTGAT

08126

7.633

MONISTROL DE MONTSERRAT

08127

1.677

MONISTROL DE CALDERS

08128

424

MUNTANYOLA

08129

407

91

MONTCLAR

08130

27

MONTESQUIU

08131

375

MONTMAJOR

08132

205

MONTMANEU

08133

183

FIGARÓ-MONTMANY

08134

941

MONTMELÓ

08135

5.679

MONTORNÈS DEL VALLÈS

08136

10.498

MONTSENY

08137

171

MOIÀ

08138

3.453

MURA

08139

122

NAVARCLES

08140

2.360

NAVÀS

08141

2.544

LA NOU DE BERGUEDÀ

08142

34

ÒDENA

08143

2.709

OLVAN

08144

726

OLÈRDOLA

08145

3.417

OLESA DE BONESVALLS

08146

1.774

OLESA DE MONTSERRAT

08147

14.850

OLIVELLA

08148

4.570

OLOST

08149

335

ORÍS

08150

119

ORISTÀ

08151

174

ORPÍ

08152

131

ÒRRIUS

08153

675

PACS DEL PENEDÈS

08154

397

PALAFOLLS

08155

8.232

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

08156

9.326

PALLEJÀ

08157

5.909

EL PAPIOL

08158

2.993

PARETS DEL VALLÈS

08159

10.731

PERAFITA

08160

197

PIERA

08161

10.640

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

08162

1.936

PINEDA DE MAR

08163

21.294

EL PLA DEL PENEDÈS

08164

693

LA POBLA DE CLARAMUNT

08165

1.611

LA POBLA DE LILLET

08166

307

POLINYÀ

08167

5.190

PONTONS

08168

516

EL PRAT DE LLOBREGAT

08169

27.466

ELS PRATS DE REI

08170

205
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PRATS DE LLUÇANÈS

08171

901

PREMIÀ DE MAR

08172

17.905

PUIGDÀLBER

08174

355

PUIG-REIG

08175

1.988

PUJALT

08176

56

LA QUAR

08177

34

RAJADELL

08178

927

RELLINARS

08179

393

RIPOLLET

08180

22.533

LA ROCA DEL VALLÈS

08181

7.029

PONT DE VILOMARA-ROCAFORT

08182

2.338

RODA DE TER

08183

3.056

RUBÍ

08184

45.505

RUBIÓ

08185

107

SABADELL

08187

32.617

SAGÀS

08188

51

SANT PERE SALLAVINERA

08189

26

SALDES

08190

111

SALLENT

08191

2.612

SANTPEDOR

08192

2.723

SANT ISCLE DE VALLALTA

08193

1.231

SANT ADRIÀ DE BESÒS

08194

20.769

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS

08195

58

SANT ANDREU DE LA BARCA

08196

12.216

SANT ANDREU DE LLAVANERES

08197

8.557

SANT ANTONI DE VILAMAJOR

08198

3.832

SANT BARTOMEU DEL GRAU

08199

420

SANT BOI DE LLOBREGAT

08200

44.556

SANT BOI DE LLUÇANÈS

08201

216

SANT CELONI

08202

8.807

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

08203

3.733

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

08204

2.920

SANT CUGAT DEL VALLÈS

08205

43.372

SANT CUGAT SESGARRIGUES

08206

483

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

08207

1.249

SANT ESTEVE SESROVIRES

08208

3.491

SANT FOST CAMPSENTELLES

08209

5.862

SANT FELIU DE CODINES

08210

3.764

SANT FELIU DE LLOBREGAT

08211

19.787
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SANT FELIU SASSERRA

08212

242

SANT FRUITÓS DE BAGES

08213

3.929

VILASSAR DE DALT

08214

6.289

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

08215

1.221

SANT JAUME DE FRONTANYA

08216

11

SANT JOAN DESPÍ

08217

15.632

SANT JOAN DE VILATORRADA

08218

4.137

VILASSAR DE MAR

08219

14.459

SANT JULIÀ DE VILATORTA

08220

1.448

SANT JUST DESVERN

08221

9.373

SANT LLORENÇ D'HORTONS

08222

1.792

SANT LLORENÇ SAVALL

08223

1.464

SANT MARTÍ DE CENTELLES

08224

602

SANT MARTÍ D'ALBARS

08225

38

SANT MARTÍ DE TOUS

08226

660

SANT MARTÍ SARROCA

08227

1.859

SANT MARTÍ SESGUEIOLES

08228

197

SANT MATEU DE BAGES

08229

173

PREMIÀ DE DALT

08230

7.889

SANT PERE DE RIBES

08231

23.173

SANT PERE DE RIUDEBITLLES

08232

947

SANT PERE DE TORELLÓ

08233

1.086

SANT PERE DE VILAMAJOR

08234

3.152

SANT POL DE MAR

08235

3.440

SANT QUINTÍ DE MEDIONA

08236

1.008

SANT QUIRZE DE BESORA

08237

663

SANT QUIRZE DEL VALLÈS

08238

6.094

SANT QUIRZE SAFAJA

08239

403

SANT SADURNÍ D'ANOIA

08240

6.018

SANT SADURNÍ D'OSORMORT

08241

56

MARGANELL

08242

188

SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ

08243

67

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

08244

5.205

SANTA COLOMA DE GRAMENET

08245

48.166

SANTA EUGÈNIA DE BERGA

08246

1.195

SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

08247

810

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

08248

5.361

SANTA FE DEL PENEDÈS

08249

142

STA. MARGARIDA DE MONTBUI

08250

5.613

SANTA MARGARIDA I MONJOS

08251

4.317

BARBERÀ DEL VALLÈS

08252

17.001
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SANTA MARIA DE BESORA

08253

78

L'ESQUIROL

08254

880

SANTA MARIA DE MERLÈS

08255

49

SANTA MARIA DE MARTORELLES

08256

685

SANTA MARIA DE MIRALLES

08257

71

SANTA MARIA D'OLÓ

08258

179

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

08259

4.726

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

08260

15.788

SANTA SUSANNA

08261

3.508

SANT VICENÇ DE CASTELLET

08262

4.352

SANT VICENÇ DELS HORTS

08263

18.360

SANT VICENÇ DE MONTALT

08264

5.532

SANT VICENÇ DE TORELLÓ

08265

723

CERDANYOLA DEL VALLÈS

08266

34.127

SENTMENAT

08267

4.877

CERCS

08268

583

SEVA

08269

2.122

SITGES

08270

20.859

SOBREMUNT

08271

22

SORA

08272

96

SUBIRATS

08273

1.956

SÚRIA

08274

3.061

TAVÈRNOLES

08275

208

TAGAMANENT

08276

257

TALAMANCA

08277

192

TARADELL

08278

2.946

TERRASSA

08279

21.978

TAVERTET

08280

122

TEIÀ

08281

2.912

TIANA

08282

5.883

TONA

08283

4.393

TORDERA

08284

16.019

TORELLÓ

08285

6.158

LA TORRE DE CLARAMUNT

08286

3.488

TORRELAVIT

08287

763

TORRELLES DE FOIX

08288

2.036

TORRELLES DE LLOBREGAT

08289

3.632

ULLASTRELL

08290

1.124

VACARISSES

08291

4.121

95

VALLBONA D'ANOIA

08292

962

VALLCEBRE

08293

53

VALLGORGUINA

08294

1.967

VALLIRANA

08295

11.307

VALLROMANES

08296

1.521

VECIANA

08297

110

VIC

08298

28.266

VILADA

08299

211

VILADECAVALLS

08300

3.141

VILADECANS

08301

38.115

VILANOVA DEL CAMÍ

08302

7.730

VILANOVA DE SAU

08303

166

VILOBÍ DEL PENEDÈS

08304

591

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

08305

22.788

VILALBA SASSERRA

08306

542

VILANOVA I LA GELTRÚ

08307

46.014

VIVER I SERRATEIX

08308

75

RUPIT I PRUIT

08901

141

VILANOVA DEL VALLÈS

08902

2.931

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

08903

67

BADIA DEL VALLÈS

08904

9.121

LA PALMA DE CERVELLÓ

08905

2.288

TOTAL

2.147.517

(Lloc, data, signatura i segell).”

Barcelona, 16 de març de 2016
El cap del Servei de Contractació

Aprovat per Dictamen de data

Carles Barnés García

Petra Mahillo García

96

Àrea de Presidència
Secretaria General

ANNEX 4 al Plec de clàusules administratives particulars per a la prestació dels
serveis postals social i ambientalment responsables a la Diputació de Barcelona i
altres entitats (exp. 2015/0005436)
(Incloure al sobre 2)
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL NOMBRE DE TREBALLADORS
CONTRACTATS DE FORMA INDEFINIDA
"El Sr./La Sra. ............. amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l'empresa
........, CIF núm. ........, domiciliada a ........., CP ................., carrer ................, núm. ..............,
adreça electrònica .............., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa a (consignar objecte del contracte) .............., DECLARA
RESPONSABLEMENT, en relació al criteri 4 de la clàusula 1.11 del PCAP, que el nombre
total de treballadors que efectuen el repartiment postal en els municipis de la província,
incloent els treballadors propis i els d’empreses subcontractades i/o franquícies és: <XX>.
De tots aquests treballadors, <XX> estan contractats de forma indefinida.
(Lloc, data, signatura i segell).”
Les dades consignades hauran de correspondre a una situació de la plantilla anterior a la
data de publicació d’aquesta licitació en el Perfil de contractant de la Diputació de
Barcelona, però com a màxim 6 mesos abans d’aquesta data.
Barcelona, 16 de març de 2016
El cap del Servei de Contractació

Aprovat per Dictamen de data

Carles Barnés García

Petra Mahillo García

ANNEX 5 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS SOCIAL I AMBIENTALMENT RESPONSABLES
A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALTRES ENTITATS (EXP. 2015/0005436)
(INCLOURE EN EL SOBRE 2)
MODEL D’OFERTA DE DISPONIBILITAT DE VEHICLES HÍBRIDS, ELÈCTRICS I/O
BIFUELS QUE USIN GAS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa
.........., en qualitat de .........., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari .........., en
data .......... i amb número de protocol ........../ o document .........., CIF núm. ..........,
domiciliada a .........., CP: .........., carrer .........., núm. .........., adreça electrònica: .........., en
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relació a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte) .......... ofereix la següent
disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas disponibles per al servei a
la província de Barcelona regulat al criteri 5 de la clàusula 1.11 del PCAP:
Marca

Model

Matrícula

TOTAL VEHICLES

Característica tècnica (híbrid/elèctric/bifuel)

xxx

(Lloc, data, signatura i segell).”
Barcelona, 16 de març 2016
El cap del Servei de Contractació

Aprovat per Dictamen de data

Carles Barnés García

Petra Mahillo García

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES A LA CONTRACTACIÓ DE LA
PRESTACIÓ
DELS
SERVEIS
POSTALS,
SOCIAL
I
AMBIENTALMENT
RESPONSABLES, A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALTRES ENTITATS
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L' objecte del contracte és la prestació dels serveis postals d'acord amb les especificacions
que es detallen al present plec, que sol·licitin les següents entitats:
-

Diputació de Barcelona
Organisme de Gestió Tributària (d’ara endavant ORGT)
Institut del Teatre
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (d’ara endavant CCCB)
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

En tot el que no es reguli de forma específica a aquest plec o al de clàusules administratives
particulars corresponent, la prestació dels serveis postals s’ajustarà al que disposi la Llei
43/210, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat
postal, així com les disposicions que la desenvolupen.
2.- SERVEIS POSTALS SUBJECTES AL CONTRACTE
Els serveis postals subjectes a aquest contracte seran els enviaments que es relacionen tot
seguit:
-

cartes ordinàries i certificades.
notificacions administratives
notificacions administratives plus.

98

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

llibres.
paquets postals, certificats i prioritaris.
publicacions periòdiques.
bustiades amb i sense destinatari.
burofax.

Els preus d’aquests serveis poden variar en funció del pes, la destinació i la urgència en el
seu lliurament, més el que correspongui pels conceptes afegibles: justificants de recepció i
reemborsaments. Els preus màxims d’aquests serveis estan detallats a la clàusula 1.3 del
Plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
3.- CARACTERÍSTIQUES DELS DIFERENTS SERVEIS POSTALS
3.1 Serveis:
Els serveis i les seves característiques es detallen a continuació.
3.1.1 - Cartes ordinàries
Qualsevol enviament tancat, amb lliurament a domicili, el contingut del qual no s’indiqui ni es
pugui conèixer, així com qualsevol comunicació materialitzada per escrit sobre suport físic
de qualsevol naturalesa, que tingui caràcter actual i personal. En tot cas, tenen la
consideració de carta els enviaments de rebuts, factures, documents de negocis, estats
financers i qualssevol altres missatges que no siguin idèntics
S’inclouen en aquesta categoria les targetes postals. Qualsevol peça rectangular de
cartolina consistent o material similar, tant si porta el títol de targeta postal com si no, que
circuli al descobert i que contingui un missatge de caràcter actual i personal.
3.1.2 – Cartes certificades
Enviament d’una carta per al seu lliurament domiciliari, afegint una garantia addicional
contra els riscos de pèrdua, subtracció o deteriorament de l’enviament. S’inclouen en
aquesta categoria les targetes postals certificades.
En el cas que l’ intent de lliurament en el domicili del destinatari fos infructuós es deixarà
avís a la seva bústia amb la indicació de l’oficina on li serà lliurada la carta o targeta postal.
La carta o targeta postal romandrà en dipòsit a l’oficina del contractista durant un termini de
7 dies naturals a comptar des de l’intent de lliurament, passats els quals es retornaran al
remitent en un termini de 3 dies hàbils.
3.1.3 – Notificacions administratives
La notificació administrativa consisteix en l’enviament d’una carta certificada amb justificant
de recepció obligatori per al seu lliurament i un segon intent de lliurament en cas que el
primer sigui infructuós.
Les notificacions s'han de realitzar de dilluns a dissabtes no festius dins la següent franja
horària: de 8:30 a 20:00 hores.
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En tot cas, el lliurament de notificacions, pel que fa a termini i forma, ha de complir els
requisits que preveu la normativa que estigui vigent en aquell moment sobre notificacions de
resolucions i actes administratius.
La distribució d'aquest tipus d'enviament s'ajustarà a allò descrit el punt 5.1 d'aquest plec pel
que fa a la Fase 1 (Primer intent de lliurament) i Fase 2 (Segon intent de lliurament), registre
del resultat final i digitalització del justificant un cop finalitzada la distribució.
La notificació administrativa romandrà en dipòsit a l’oficina del contractista durant un termini
de 7 dies naturals a comptar des del segon intent de lliurament, passats els quals es
retornaran al remitent en un termini de 3 dies hàbils.
El justificant de recepció inherent a aquest producte complirà el que s'estableix al punt 3.2.1
– “Justificant de recepció” d'aquest Plec.
3.1.4. Notificacions administratives plus de l’ORGT
El servei postal notificació administrativa plus consisteix en la distribució de notificacions
administratives de l'ORGT, amb justificant de recepció i seguiment informàtic de l’estat i
resultat de les mateixes, retorn de la informació via telemàtica, digitalització dels justificants
de recepció i de les certificacions substitutòries, en els casos de pèrdua o deteriorament, i la
custòdia dels documents originals. Aquest servei afegeix a les característiques de les
notificacions uns elements essencials de valor afegit que suposen un conjunt de processos
informàtics de control per part de l'empresa contractista detallats més endavant així com uns
indicadors de qualitat.
La descripció de com s’ha de realitzar aquest servei està detallada a l’apartat 5 del present
plec.
3.1.5 – Llibres
Les publicacions, sigui quin sigui el seu suport, enquadernades o en fascicles, remeses per
empreses editores, distribuïdores i establiments de venda, per al seu lliurament domiciliari,
sempre que no continguin una altra publicitat que la que eventualment figuri en la coberta. El
material fonogràfic i videogràfic tindrà el mateix tractament que els llibres.
3.1.6 - Paqueteria Certificada
Enviament que contingui objectes, productes o matèries amb o sense valor comercial, fins a
20 kg., per al seu lliurament domiciliari.
En el cas que l’intent de lliurament fos infructuós es deixarà avís a la bústia del destinatari
amb la indicació de l’oficina més propera on recollir l’enviament en el termini de 15 dies
naturals, passats els quals el paquet certificat es retornarà al remitent en un termini màxim
de 3 dies hàbils.
3.1.7 - Paqueteria Prioritària
Enviament que contingui objectes, productes o matèries amb o sense valor comercial, fins a
20 kg., per al seu lliurament domiciliari, afegint un segon intent de lliurament en cas que el
primer sigui infructuós els 3 dies següents al primer. Aquest segon intent es durà a terme
amb 60 minuts de diferència com a mínim respecte de l’hora en que es va fer el primer, i
preferentment en torn horari diferent (s’entén per torn matí el comprés entre 9,00 i 16,00 h., i
per torn tarda el comprés entre 16,00 i 19,00 h.).
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En el cas que l’intent de lliurament fos infructuós es deixarà avís a la bústia del destinatari
amb la indicació de l’oficina més propera on recollir l’enviament en el termini de 15 dies
naturals, passats els quals el paquet prioritari es retornarà al remitent en un termini màxim
de 3 dies hàbils.
3.1.8 - Publicacions Periòdiques
Els objectes que s’editen periòdicament, amb el mateix títol repetit en cada exemplar i el text
o contingut dels quals sigui d’índole o naturalesa diversa, i es distingeixin per la varietat
d’enunciats, treballs, informacions o notícies, per al seu lliurament domiciliari.
3.1.9 - Bustiada sense destinatari
Enviament massiu a bústies domiciliaries sense que consti la identitat dels destinataris
d’enviaments publicitaris fins a 20 gr.
3.1.10 – Bustiada amb destinatari
Enviament massiu a bústies domiciliaries amb constància de la identitat dels destinataris
d’enviaments publicitaris.
3.1.11 – Burofax
Enviament urgent amb justificant i seguiment de l'estat del burofax a través de la pàgina web
del contractista (com a mínim: data i resultat del primer intent, del segon intent, del lliurat en
oficina o de la finalització de l'estada en oficina). El servei inclou:
•
•
•
•
•

Un primer lliurament en 24 hores (sempre que el dipòsit sigui confirmat abans de les
14:00 hores del dia anterior)
Segon intent de lliurament al dia hàbil següent.
Permanència en oficina per a la seva recollida durant els 7 dies posteriors al segon intent
infructuós de lliurament domiciliari
Devolució del justificant de lliurament
Visualització a la pàgina web de la imatge del justificant de lliurament

Es facturarà segons el desglossament de preus unitaris recollit a la clàusula 1.3 PCAP.
3.2 Conceptes afegibles als serveis:
3.2.1 – Justificant de recepció (afegible a cartes certificades, targetes postals
certificades i paqueteria certificada i paqueteria prioritària)
El justificant de recepció s’afegirà per donar prova del lliurament. S'escanejarà en un termini
màxim de 6 dies hàbils des del lliurament, i es retornarà físicament al remitent en un termini
màxim de 3 dies més.
El contractista emetrà certificacions substitutòries dels justificants extraviats o deteriorats a
les que donarà el mateix tractament.
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3.2.2 – Reemborsament
En el moment del lliurament, el destinatari efectua el pagament d’una quantitat especificada
pel remitent.
4.- ABAST I DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES A REALITZAR EN TOTS ELS SERVEIS
4.1 – Abast dels serveis
Les tasques a realitzar en tots els serveis postals objecte d’aquest contracte són:
-

la recollida
l’admissió
la classificació
el tractament
el curs
el transport
la distribució i
el lliurament

de totes les trameses postals generades per les unitats administratives de la Diputació de
Barcelona i per les entitats incloses en el contracte, així com les activitats complementàries,
addicionals o específiques que requereixin els diferents serveis, inclosa la devolució de les
trameses quan no pugui efectuar-se el lliurament al destinatari.
El nombre estimat de serveis a realitzar durant la vigència inicial del contracte figura a la
clàusula 1.3 del Plec de Clàusules Administratives.
La tipologia de destinacions dels serveis postals esmentats seran en funció de la destinació
de l’enviament postal:
• Local: quan coincideixin amb el d’admissió o recollida dels enviaments de l’apartat 4.2
d’aquest plec
• D1: destinacions que corresponguin a algun dels codis postals relacionats a l’Annex 2
del plec de prescripcions tècniques – Codis postals de la tipologia D1
• D2: destinacions no incloses a les tipologies anteriors però que estiguin dintre de l’Estat
Espanyol
• Europa: quan estiguin fora del territori de l’Estat Espanyol però dins d’Europa (inclòs
Groenlàndia)
• Resta de països: quan no corresponguin a cap de les tipologies anteriors
4.2- Llocs de recollida dels enviaments
L’empresa contractista realitzarà les recollides dels enviaments als següents centres
emissors de correspondència :
- En el cas de la Diputació de Barcelona :
o
o
o
o

Can Serra (Rambla Catalunya, 126, Barcelona)
Recinte Escola Industrial (C/Urgell, 187, Barcelona)
Recinte Maternitat (Trav. de Les Corts, 131-159, Barcelona)
Recinte Mundet (Passeig de la Vall d’Hebron, 171, Barcelona)
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- En el cas de l’ORGT:
o La recollida dels enviaments de l'ORGT l’efectuarà l’empresa contractista a les
dependències d’aquest organisme a la província de Barcelona existents durant la
vigència del contracte. S’adjunta com a annex 1 a aquest plec les dependències
actualment existents. Si s’incorpora alguna nova dependència, s’actualitzarà l’annex 1
i es comunicarà al contractista.
- En el cas de l’Institut del Teatre:
o Seu central: plaça Margarida Xirgu s/n, 08004 Barcelona
o Centre de Terrassa: plaça Didó,1, 08221 Terrassa
o Centre de Vic: C/Sant Miquel dels Sants, 20, 08500 Vic
- En el cas del CCCB:
o C/Montalegre, 5, 08001 Barcelona
- En el cas del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola:
o Ctra. de l’Esglèsia, 92, 08017, Barcelona
El contractista haurà de disposar d’un centre d’admissió a la província de Barcelona amb
capacitat per gestionar les trameses de gran volum objecte d’aquest contracte, tenint en
aquest cas consideració d’enviaments locals els adreçats a la ciutat de Barcelona.
4.3 – Horaris de recollida dels enviaments:
L'empresa contractista haurà d'efectuar la recollida de les trameses postals en els centres
de la Diputació de Barcelona i els ens adherits esmentats anteriorment diàriament (tret que
algun dels centres indiqui una periodicitat menor), i sempre en la mateixa franja horària que
s'acordi dins de l'horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres no festius.
Respecte a les dependències territorials de l’ORGT l'empresa contractista recollirà les
trameses postals setmanalment en el mateix interval horari indicat anteriorment, sense
perjudici que aquestes dependències puguin lliurar la correspondència en alguna oficina
postal de l’empresa contractista.
En els municipis en que el contractista no disposi de centre d’admissió s’obliga a recollir les
trameses urgents del centre que les sol·liciti en el termini d’una hora des de la recepció de
l’avís, sempre que la petició s’hagi fet dins de l'horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres
no festius.
4.4 – Terminis de lliurament
Els dies es computaran de dilluns a dissabtes no festius.
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Terminis màxims de lliurament* per tipus de servei/concepte i destinació
Tipus
destinacions
servei/concepte
Local
D1 (destinacions
D2
Europa
que
(destinacion
(inclosa
corresponguin a
s
no
Groenlàndi
a)
algun dels codis
incloses
a
postals
les
relacionats
a
tipologies
l’Annex 2 del PPT
anteriors
- Codis postals de
però dintre
la tipologia D1)
de
l’estat
espanyol)
carta ordinària
72 hores
72 hores
72 hores
4 dies
carta certificada
48 hores
72 hores
72 hores
4 dies
notificació adm.
48 hores
72 hores
72 hores
no es fa
notificació adm.
48 hores
72 hores
72 hores
no es fa
Plus
paqueteria
48 hores
72 hores
72 hores
no es fa
certificada
paqueteria
24 hores
24 hores
24 hores
2 dies
prioritària
llibres
4 dies
4 dies
4 dies
4 dies
publicacions
48 hores
3 dies
6 dies
no es fa
periòdiques
bustiada sense
10 dies
10 dies
10 dies
no es fa
destinatari
bustiada amb
15 dies
15 dies
15 dies
no es fa
destinatari
Carta ordinària
24 hores
24 hores
24 hores
2 dies
urgent
Carta certificada
24 hores
24 hores
24 hores
2 dies
urgent
*Únicament referit al primer intent de lliurament, en els serveis que n’inclouen més d'un.
5.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA PLUS DE
L’ORGT
El servei postal notificació administrativa Plus consisteix en la distribució de notificacions
administratives de l'ORGT, i per tant, el seu lliurament, pel que fa a termini i forma, ha de
complir els requisits que preveu la normativa que estigui vigent en aquell moment sobre
notificacions de resolucions i actes administratius.
La constància de la recepció d’aquest tipus de notificació es podrà efectuar per dos
sistemes:
1. El tradicional amb un justificant en paper. El justificant de recepció en paper s'ajustarà al
model de l'Annex 3 d'aquest plec.
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Resta
de
països

8 dies
8 dies
no es fa
no es fa
no es fa
5 dies
8 dies
no es fa
no es fa
no es fa
5 dies
5 dies
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2. El sistema de recollida de la signatura en dispositiu electrònic, en cas que s’hagi
presentat a l’oferta segons estableix la clàusula 1.11 del PCAP. Els codis identificatius de
la notificació figuraran a l’enviament.
L'ORGT podrà acceptar canvis i millores que proposi el contractista al llarg de l'execució del
contracte sempre que siguin en benefici del servei contractat.
5.1 - Procediment de distribució
L'empresa contractista durà a terme el procés de distribució de les notificacions en 5 fases
tal com s’exposa a continuació:
Les notificacions s’han de realitzar de dilluns a dissabtes no festius dins la següent franja
horària: de 8:30 a 20:00 hores.
Fase 1: Primer intent de lliurament.
El lliurament de la notificació s’efectuarà al domicili del destinatari, i en el cas de que aquest
no hi sigui present, podrà ser lliurada a qualsevol persona més gran de 14 anys que es trobi
en el mateix i faci constar la seva identitat mitjançant el corresponent document oficial
d’identitat o document que el substitueixi .
Un cop que la notificació ha estat lliurada, es procedeix a la gravació del resultat en el
dispositiu electrònic o a la devolució del justificant de recepció degudament emplenat. En
tot cas es farà constar la data, la identitat de la persona que es fa càrrec de la notificació, el
seu número de DNI o document que el substitueixi, la signatura i la seva relació amb el
destinatari en el cas que no ho sigui, així com la signatura i número de identificació de
l’empleat que fa el lliurament.
Si no fos possible el lliurament, es farà constar la data i l'hora de l’intent de lliurament i el
motiu de la impossibilitat, i s'actuarà en funció d'aquests supòsits:
a) Si l’adreça no és correcta perquè és incompleta o inexistent, no es durà a terme el
segon intent de lliurament i es retornarà immediatament degudament complimentat
per a la gravació de la resposta i procediments posteriors.
b) Quan el destinatari no viu o no ha viscut mai al domicili indicat no es durà a terme el
segon intent de lliurament i es retornarà immediatament com en el cas anterior.
c) En el cas que el destinatari sigui difunt no es durà a terme el segon intent de
lliurament i es retornarà immediatament com en els supòsits a) i b).
d) Si no hi ha ningú al domicili del destinatari es repetirà l'intent per una sola vegada tal
com s’exposa a la fase 2.
e) Si el destinatari o el seu representant refusen la notificació fent constar la seva
identitat, es recolliran les dades indicades anteriorment (dia, hora i resultat), i també
s’anotarà el nom, cognoms i número de document oficial d’identitat o document que el
substitueixi de la persona que refusa el lliurament. Si es refusa en el primer intent de
lliurament no es durà a terme un segon i es retornarà immediatament com en els
supòsits a), b) i c).
f) Si la notificació fos refusada però no es donessin totes i cadascuna de les
circumstàncies del paràgraf anterior, es repetirà l’intent per una sola vegada tal com
s’exposa a la fase 2.
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Fase 2: Segon intent de lliurament
En els supòsits de les lletres d) i f) de l’apartat anterior, s’efectuarà un segon intent , d’acord
amb la normativa que estigui vigent en aquell moment sobre notificacions de resolucions i
actes administratius, i seguirà les formalitats previstes pel primer intent de lliurament
referents a la identificació de la persona que signa el justificant i anotacions de servei. Si no
s’ha pogut fer efectiu el lliurament en el segon intent, es deixarà un avís indicant la
possibilitat de recollir-lo durant set dies naturals a l’oficina postal. En cas de no ser recollit,
es consignarà el resultat corresponent .
Fase 3: Gravació del resultat de la notificació
L'empresa contractista comunicarà a l’ORGT el resultat final del procés de distribució de
cada notificació en un termini màxim de 5 dies hàbils un cop sigui practicada efectivament la
notificació o retornada a l’administració per impossibilitat del seu lliurament. Aquesta tasca
s’ha de dur a terme mitjançant la lectura del codi de barres (codificació EAN 128) o del codi
Datamatrix (DM) que incorporen els sobres/justificants de totes les notificacions
administratives Plus de l'ORGT. Els dos codis contenen com a informació el mateix
identificador de l’enviament. Únicament s’admetran reclamacions sobre la qualitat
d’impressió d’aquests codis si al contractista li ha estat impossible la lectura d’ambdós amb
dispositius capaços de llegir les dues codificacions esmentades. Diàriament l'empresa
contractista enviarà a l’ORGT un fitxer amb aquesta informació. Les aplicacions han
d’operar amb un format d’intercanvi d’informació equivalent al SICER i l’enviament de dades
s’ha de realitzar per mitjà d’un canal de transmissió equivalent a l’EDITRAN.
Els possibles resultats seran:
•
•
•
•
•
•
•

Lliurada: Si la notificació s'ha lliurat correctament al destinatari, ja sigui en el primer o en
el segon intent de lliurament o recollida a l'oficina.
Adreça incorrecta: Si l'adreça és incompleta o inexistent.
Desconegut: Quan el destinatari no viu o no ha viscut mai al domicili indicat.
Defunció.
Refusada: Quan l'interessat o el seu representant han rebutjat la notificació fent constar
la seva identitat.
Extraviada
Absent (no recollida a l'oficina): No s’acceptarà aquest resultat final si algun dels
intents de lliurament s’han dut a terme en els següents horaris:
o en cas d’institucions o oficines bancàries, abans de les 9.00 h o després de les 13.30
h
o en el cas d’establiments comercials abans de les 10h, entre les 13.30 i les 17h o
després de les 20h
Fase 4: Retorn dels justificants de recepció

Per a les notificacions que incorporin justificant de recepció en paper, l'empresa contractista
procedirà a la digitalització dels justificants de recepció dels enviaments lliurats i no lliurats
que trametrà informàticament a l'ORGT amb una freqüència mínima setmanal. En aquest
moment l'empresa contractista comprovarà que ha tramés resposta per a totes les imatges i,
en el seu cas, procedirà a la gravació corresponent.
També emetrà certificacions substitutòries dels justificants extraviats o deteriorats que
escanejarà igualment per a la seva tramesa a l'ORGT i que contindrà les dades següents:
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• Resultat obtingut per l’intent de lliurament de l’enviament (lliurat, adreça incorrecta,
desconegut, defunció, refusat, recollit a l'oficina )
• Dades de la persona a la qui fou lliurat l’enviament i relació amb el destinatari, en el
seu cas, data i hora de l’intent o intents de lliurament, identitat i signatura del
treballador o del responsable de l’empresa contractista
No s’admetran certificacions que no continguin totes aquestes dades, ni amb les indicacions
d’extraviat o de que no ha tingut entrada en el moment de l’admissió. En cas que el
contractista detecti la manca de Notificacions Administratives Plus podrà demanar a l’ORGT
l’emissió d’un duplicat si ho fa en el termini màxim de 7 dies naturals des del moment de
l’admissió de la remesa.
En el moment de la digitalització s'associarà a cada document el número de la caixa i un
número seqüencial per a la seva localització posterior. Aquesta tasca vindrà facilitada pel
codi de barres que incorporen els justificants de recepció de totes les notificacions de
l'ORGT.
El centre de digitalització separarà els justificants dels enviaments no lliurats de manera que
digitalitzarà el justificant i procedirà periòdicament a la destrucció dels enviaments.
L’empresa contractista remetrà a l’ORGT el certificat de destrucció segura corresponent
amb indicació de la quantitat i dels intervals de dates de digitalització d’aquests enviaments.
Les imatges escanejades estaran signades electrònicament amb un certificat digital i amb
segell de temps.
Per a les notificacions amb constància de recepció mitjançant signatura en dispositiu
electrònic, el contractista emetrà evidències electròniques en format XML signades
electrònicament que trametrà a l’ORGT amb la mateixa freqüència que les imatges
escanejades esmentades en aquest apartat. Les evidències electròniques esmentades
hauran d’incloure la imatge gràfica de la signatura del receptor de l’enviament.
Fase 5: Custòdia dels enviaments
L'empresa contractista farà la custòdia dels justificants, evidències electròniques, i
certificacions substitutòries escanejades.
El contractista haurà de conservar les evidències electròniques en els seus sistemes
informàtics i donarà compliment als requeriments sobre LOPD continguts al plec de
clàusules administratives d’aquest plec. Pel que fa als justificants i a les certificacions
substitutòries escanejades les caixes s'arxivaran de manera ordenada per a la localització
dels documents en cas que fos necessari.
La custòdia s'ha de fer en espais habilitats a l'efecte, a la temperatura i humitat adequades,
les proteccions suficients contra desastres industrials i agents biològics i amb sistema
d'alarma per intrusions i incendis.
Aquesta custòdia es mantindrà durant tota la vigència del contracte i es perllongarà fins als
6 mesos següents a la data de la recollida de l’última tramesa postal per l’empresa
contractista. L’ORGT podrà ordenar la seva destrucció abans que acabi aquest termini
Un cop transcorregut aquest període es retornarà la documentació a l’ORGT.
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5.2 – Recerca i tramesa d’originals custodiats.
Excepcionalment per a la tramitació d'un procediment judicial o per qualsevol altra causa,
l'ORGT podrà sol·licitar la tramesa del document original que l'empresa contractista lliurarà
a l'ORGT en un termini màxim de 48 hores. En aquest cas l'empresa contractista substituirà
el document original per una certificació substitutòria.
5.3 - Controls de l'empresa contractista
Necessàriament el servei notificació administrativa Plus inclourà els següents controls:
b) Un cop transcorreguts 21 dies naturals des de la data de dipòsit d’una remesa
d'enviaments, l'empresa contractista farà un procés informàtic per detectar tots els
enviaments que no tinguin informat el resultat i sol·licitarà a les seves oficines de
distribució la informació necessària per procedir a la gravació de la resposta
corresponent.
c) Un cop transcorreguts 60 dies naturals des de la data de dipòsit d’una remesa
d'enviaments, l'empresa contractista farà un procés informàtic per detectar tots els
enviaments pels quals no hi ha imatge escanejada. Per a tots ells caldrà emetre una
certificació substitutòria que contindrà les dades especificades a la Fase 4 de l’apartat
5.1 d’aquest plec
5.4 - Tancament de les remeses i indicadors mensuals de qualitat
Al 90 dies naturals des de la data de dipòsit d’una remesa d'enviaments, l'ORGT donarà per
tancada la remesa i avaluarà els següents indicadors de qualitat del servei prestat per
l'empresa contractista:
1. Percentatge d’enviaments lliurats als interessats.
2. Percentatge d’enviaments gestionats dins del termini de distribució (21 dies naturals
des de la data que consta a l'albarà de lliurament del dipòsit a l'empresa
distribuïdora).
3. Percentatge de les imatges escanejades i evidències electròniques que l'ORGT ha
rebut en el termini establert (60 dies naturals des del dipòsit dels enviaments)
4. Percentatge i nombre absolut d'enviaments extraviats a efectes del càlcul de la
penalització corresponent (tots els enviaments pels quals no s'ha rebut resposta més
els enviaments pels quals no s'ha rebut imatge, tot i que hi hagi resposta)
6. MITJANS QUE HAURÀ DE DESTINAR EL CONTRACTISTA A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI
6.1.- Xarxa d’oficines postals
El contractista haurà de disposar d’una xarxa d’oficines d’atenció al públic, per tal que la
Diputació i les entitats adherides puguin dipositar les seves trameses i els destinataris
puguin recollir els enviaments que no ha estat possible lliurar en mà en una oficina propera
al seu domicili. El contractista podrà subcontractar la realització del lliurament d’enviaments
a oficines postals del contracte d'acord amb la clàusula 2.11 del PCAP.
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L’empresa haurà de disposar com a mínim, de 126 oficines a la província de Barcelona, i
hauran de complir els següents requisits:
-

Disposar del següent nombre mínim d’oficines en els següents municipis de la província
de Barcelona. En el cas que es requereixi més d’una oficina, cadascuna haurà d’estar
ubicada en un codi postal diferent:
Municipi
Barcelona
Hospitalet de Llobregat
Badalona
Terrassa
Sabadell
Vic

Núm. mínim d’ oficines
15
4
3
3
2
1

-

Disposar d’una oficina, com a mínim, als municipis on l’ORGT hi tingui dependències,
d’acord amb la relació que consta en l’Annex 1 del present plec. Pel que fa a les noves
oficines que s’obrin un cop iniciada la vigència del contracte i que no constin
relacionades en el Annex 1, el contractista disposarà d’un termini de 3 mesos per fer
l’obertura de les seves oficines postals a partir de la notificació d’aquest fet per part de la
Diputació. En el cas que algun municipi consti en l’Annex 1 del present plec i a la taula
del paràgraf anterior, es requerirà el nombre que consta a la taula.

-

Cadascun dels municipis de la província de Barcelona hauran de disposar d’una oficina
de recollida d’enviaments, com a màxim, a 20 Km de distància en línia recta. D’aquesta
manera, quan una notificació no s’hagi pogut lliurar a domicili amb motiu de resultar
absent en els dos intents reglamentaris, sempre s’indicarà al destinatari una oficina de
recollida en un municipi que estigui, com a màxim, a 20 Km. del seu municipi de
notificació.

Les distàncies seran calculades en base a la capa de cartografia “Caps de municipi” de la
Base municipal 50.000, versió 3.3, format shp (fitxer "bm50mv33sh1fc1_20150501_0.zip"),
de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). En qualsevol cas, la cartografia
utilitzada és pública i es pot descarregar del web de l’ICGC a l’adreça:
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-digital/Sobre-la-geoinformacioICGC/Capes-de-geoinformacio.
Als efectes de comprovació de les distàncies entre dos caps de municipi, la Diputació de
Barcelona, a través de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, utilitzarà una eina que
permet el càlcul de distàncies entre municipis a partir de la plataforma SITMUN a
http://sitmun.diba.cat. Les instruccions perquè els licitadors hi accedeixin estan descrites a
l’Annex 4 del present plec” i l’'accés a totes les funcionalitats és públic a Internet.
-

En qualsevol cas l’horari ha de ser, com a mínim, en jornada de matí (mínim de 9.30 a
13h) i tarda (mínim de 17h a 20h) de dilluns a divendres o bé en jornada de matí de
dilluns a dissabte (mínim de 9.30 a 13h).

-

El temps màxim d’espera per part del destinatari en les recollides d’enviaments no podrà
ser superior als 30 minuts.
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6.2 – Mitjans informàtics
El contractista disposarà d’una pàgina web o aplicació informàtica accessible mitjançant
Internet, que permeti fer un seguiment de l’execució del contracte. Concretament haurà de:
- disposar de la funcionalitat d'elaboració d 'albarans que permeti que cada centre emissor
de correspondència pugui tenir accés a la generació i consulta dels albarans corresponents
a les seves trameses que quedaran identificades per un número de recollida, data i lloc de
recollida. També haurà de permetre que es pugui especificar la quantitat d’enviaments per a
cada tipologia (tipus de servei, tipus de destinació, interval de pes, serveis addicionals).
- disposar de la funcionalitat d'emissió d'etiquetes i justificants de recepció pels casos de les
notificacions administratives i qualsevol altre producte al que es desitgi afegir justificant de
recepció.
- permetre el seguiment de les trameses, amb les següents especificitats:
o visualitzar l'estat de la distribució en el cas de les cartes certificades i paquets
certificats, (com a mínim: data i resultat final de la distribució).
o visualitzar l'estat de la distribució (com a mínim: data i resultat del primer intent, del
segon intent, del lliurat en oficina o de la finalització de l'estada en oficina) així com la
imatge del justificant un cop finalitzada la distribució, en el cas de notificacions
administratives, notificació administrativa plus i qualsevol altre producte al que s'hagi
afegit justificant de recepció.
Per fer els controls necessaris sobre la distribució de qualsevol tipologia de notificacions, la
Diputació podrà demanar, cada cop que consideri oportú, que li trameti pel canal que
s’acordi els resultats de primer intent de lliurament de tota una remesa o per període de
distribució.
L’actualització de les dades a l’aplicació no podrà fer-se més tard de 48 hores respecte al
moment en que s’ha produït el fet que calgui reflectir.
L’intercanvi d’informació relativa a la distribució del producte Notificació Administrava Plus
es durà a terme amb un format d’intercanvi d’informació equivalent al SICER i l’enviament
de dades s’ha de realitzar per mitjà d’un canal de transmissió equivalent a l’EDITRAN.
6.3 Instal·lacions, mitjans materials i personal que presta els serveis
El contractista haurà de disposar:
-

d’un centre d’admissió a la província de Barcelona amb capacitat per gestionar les
trameses de gran volum objecte d’aquest contracte.
d’un espai d’emmagatzematge, amb totes les garanties d’higiene i qualitat, per guardar
qualsevol dels enviaments descrits abans, així com la custòdia dels enviaments que es
preveu en el punt 5.1 (fase 5).

El contractista haurà de destinar a l’execució del contracte els vehicles de transport que
consideri necessari per prestar el servei objecte del contracte, entre els quals un mínim de
10 han de ser híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas a la província de Barcelona. Aquests
vehicles hauran d’anar degudament retolats amb el nom de l’empresa.
Així mateix, el personal haurà d’anar uniformat segons la seva imatge corporativa.
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Aquestes obligacions seran d’aplicació a les possibles empreses subcontractades.
La Diputació de Barcelona i la resta d’entitats incloses en aquest contracte, podran exigir als
empleats del contractista una credencial que faci possible demostrar que forma part de la
plantilla de l’empresa i que hauran de portar obligatòriament i mostrar quan així ho exigeixi
el destinatari de la prestació. Aquestes obligacions seran d’aplicació a les possibles
empreses subcontractades.
Pel que fa als deures del personal de l’empresa contractista, aquest haurà de tenir cura del
bon estat de tota la mercaderia que se li encomani, haurà de mantenir un tracte correcte
envers les persones treballadores i usuàries dels edificis i instal·lacions. Així mateix, hauran
d’utilitzar l’uniforme que els faci identificables com a personal de l’empresa, mantenint el
vestuari en un estat adequat , així com el seu aspecte personal.
L’empresa haurà de disposar de la plantilla necessària per a l’execució del contracte. No
afectarà a les entitats destinatàries la relació laboral entre el contractista i els seus
treballadors, que en cap cas tindran la consideració de personal al servei de la Diputació o
de les entitats participants en el contracte.
7.- SUPERVISIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT DEL SERVEI
Per fer un seguiment respecte a la qualitat del servei prestat es duran a terme reunions amb
una periodicitat semestral com a mínim entre l’empresa contractista i la Subdirecció de
Logística. En aquestes reunions es farà una anàlisi detallada dels municipis on caldria
millorar la gestió.
Barcelona, 10 de març de 2016
Vist i conforme

Antonio M. Solanes i Segura
El subdirector de Logística

M. Teresa Planes i Vila
La directora de Serveis d’Edificació i Logística

ANNEX 1 al Plec de prescripcions tècniques per a la prestació dels serveis postals,
social i ambientalment responsables, a la Diputació de Barcelona i altres entitats (exp.
2015/0005436)
Dependències de l’ORGT a la província de Barcelona
Municipi

Adreça

Telèfon

ABRERA

Cr. Rosers, 1 (local 2)

937 701 578

ALELLA

Pl. de l'Ajuntament, 1

935 405 778

ARENYS DE MAR

Riera Pare Fita, 90 L2

934 729 105

ARENYS DE MUNT

Rb. Francesc Macià, 63

937 938 830

ARGENTONA

Passatge General Moragues, 2

934 729 162
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BADALONA

Carrer del Mar, 2-4

934 729 225

BADIA DEL VALLÈS

Av. Burgos, s/n

934 729 177

BARBERÀ DEL VALLÈS

Pg. Doctor Moragas, 224

934 729 172

BARCELONA

Trv. Les Corts, 131-159 Edif. 10

934 049 124

BEGUES

Pg. de l'Església, 1

934 729 246

BERGA

Gran Vía, 42

934 729 120

BIGUES I RIELLS

Carrer Anna Mogas, 130

938 658 709

CABRERA DE MAR

Plaça Ajuntament, 5

937 502 945

CALDES DE MONTBUI

Pl. Font de Lleó, 11

934 729 108

CALELLA

c/ Barcelona, 20

934 729 193

CANET DE MAR

c/ de la Font, 16 bx

934 729 163

CANOVELLES

c/ Diagonal, 48

934 729 131

CARDEDEU

c/ Josep Vilaseca, 18-20

934 729 132

CASTELLAR DEL VALLÈS

Pl. El Mirador, s/n

934 729 199

CASTELLBISBAL

Av. Pau Casals, 9 (Ajuntament)

934 729 101

CASTELLDEFELS

Pl.de l'Església, 1

934 729 244

CERDANYOLA DEL VALLÈS

c/ Altimira, 48, 1r C

934 729 170

CERVELLÓ

Cr Resclosa, 27 i 29

936 603 412

CORBERA DE LLOBREGAT

Av Catalunya, 4

934 729 185

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

c/ Ametller, 12

934 729 240

CUBELLES

Plaça de la Font, 5-6

934 729 248

EL MASNOU

c/ Roger de Flor, 23

935 407 113

EL PRAT DE LLOBREGAT

c/ Mn.Cinto Verdaguer, 3

934 729 243

ESPARREGUERA

Carrer Barcelona, 19

934 729 251

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Pça. Santa Magdalena, 11

934 729 181

GAVÀ

c/ del Centre, 27

934 729 241

GELIDA

Pg. Bastoners, 6-8

934 729 255

GRANOLLERS

c/ Isabel de Villena, 66 int.

934 729 130

IGUALADA

c/ Sant Carles, 43-45

934 729 140

LA GARRIGA

Carretera Nova, 17

934 729 104

LA LLAGOSTA

Avinguda del Turó, 20 baixos

935 601 510

LA ROCA DEL VALLÈS

Cr Pompeu Fabra, 5 i 7

934 729 134

L'AMETLLA DEL VALLÈS

Pl. de l'Ajuntament, 1

938 432 394

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Ct. de Ribes, 14 (Pl.Can Font)

934 729 194

LLIÇÀ D'AMUNT

c/ Rafael de Casanova, 8

934 729 138

LLINARS DEL VALLÈS

Baixada de l'Estació, 7

934 729 139

MALGRAT DE MAR

c/ Mar, 61

934 729 164

MANLLEU

c/ Enric Delaris, 34

934 729 201

MANRESA

c/ Major, 36

934 729 150

MARTORELL

Carrer Mur, 61

934 729 250
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MATADEPERA

Cr Sant Quirze 2 baixos

937 301 656

MATARÓ

Rda.Mossèn Jacint Verdaguer,77

934 729 160

MOLINS DE REI

Pg. del Terraplè, 38 bx

934 729 184

MOLLET DEL VALLÈS

Plaça Major 1

934 920 574

MONTCADA I REIXAC

Carrer de les Aigües, 3

934 729 171

MONTGAT

c/ Pau Alsina, 3

934 691 004

MONTMELÓ

c/ de Vic, 30

934 729 133

MONTORNÈS DEL VALLÈS

carrer de la Pau n. 10, local

934 729 102

OLESA DE MONTSERRAT

Cr Obliqua, 6

934 729 174

PALAFOLLS

c/ Major, 2 bx

937 652 307

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

c/ Josep Brunes, 5 local 2

934 729 179

PALLEJÀ

Av. Generalitat, 75-77

934 729 254

PARETS DEL VALLÈS

Av. Lluís Companys, 9

934 729 136

PIERA

Cr St. Bonifaci 16

934 729 223

PINEDA DE MAR

c/ Moragas i Barret, 66 loc.2

934 729 165

POLINYÀ

Cr. Pirineu, 6-8

937 135 363

PREMIÀ DE DALT

Carrer Teixidores, 3 (local 3)

937 511 666

PREMIÀ DE MAR

c/ Torras i Bages, 27- 29

934 729 103

RIPOLLET

Rambla Sant Jordi, 75

934 729 173

RUBÍ

Pg Pau Claris, 38-40 local 1

934 729 116

SANT ADRIÀ DE BESÒS

c/ Miquel Servet, 8

934 729 186

SANT ANDREU DE LA BARCA

Pl. Ajuntament, 1

934 729 189

SANT ANDREU DE LLAVANERES

Pl. de la Vila,1

937 929 410

SANT BOI DE LLOBREGAT

PL Ajuntament 20-21 "EL NÚRIA"

934 729 245

SANT CELONI

Ct. Vella, 5

934 729 169

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Cr Sant Ramon, 5

934 729 192

SANT FELIU DE LLOBREGAT

c/ Laureà Miró, 193-195

934 729 180

SANT FOST CAMPSENTELLES

Pl. de la Vila,1

935 793 672

SANT JOAN DESPÍ

Camí del mig, 7 bx

934 729 182

SANT JUST DESVERN

Passatge Sant Lluís, 6

934 729 188

SANT PERE DE RIBES

Cr. Comas i Solà, 27

934 729 212

SANT PERE DE RIBES

Pl de la vinya d'en petaca s/n

938 109 298

SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Cr Pintor Vila Puig, 49

937 212 622

SANT SADURNÍ D'ANOIA

c/ Sant Antoni, 59

934 729 211

SANT VICENÇ DE MONTALT

Sant Antoni, 13

937 910 153

SANT VICENÇ DELS HORTS

c/ de la Pobla, 9

934 729 183

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Cr Vistalegre, 17

934 729 190

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Plaça de L'Ajuntament s/n

938 448 934

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

Plaça de la Vila, 1

938 483 529
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SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Pl. de la Vila, 7

934 729 135

SENTMENAT

Cr Coromines, 18

937 153 036

SITGES

c/ Rafael Llopart, 58-60

934 729 221

TORDERA

Pl. Concòrdia s/n

934 729 166

TORELLÓ

Pl. Vella, 7 (Can Parrella)

934 729 202

VACARISSES

Cr Major, 35

938 281 967

VALLIRANA

Carrer Major, 329

934 729 233

VIC

c/ H.R. Abadal, 5 (El Sucre)

934 729 200

VILADECANS

c/ Major, 27-29

934 729 242

VILADECAVALLS

c/ Font del Capellà, 19

937 340 104

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

c/ Lluna, 4-6

934 729 210

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Cr. Cort, 14

934 729 215

VILANOVA I LA GELTRÚ

Carrer Jardí, 3-5

934 729 249

VILASSAR DE MAR

Pl.Vicenç Casanovas,11-15 L 1.

934 729 106

Barcelona, 10 de març de 2016
Vist i conforme
Directora de Serveis d’Edificació i Logística

El Subdirector de Logística

Antonio M. Solanes i Segura

Teresa Planes i Vila

ANNEX 2 al Plec de prescripcions tècniques per a la prestació dels serveis postals,
social i ambientalment responsables, a la Diputació de Barcelona i altres entitats (exp.
2015/0005436)
Codis postals de la tipologia D1
Província

POBLACIÓ

01

Vitoria-Gasteiz

02

Albacete

03

Alacant
Elx

04

Almería

05

Ávila

06

Badajoz

CODIS POSTALS
01001

01002 01003 01004 01005 01006 01007 01008 01009 01010

01012

01013 01015 01070 01071 01080

02001

02002 02003 02004 02005 02006 02007 02049 02070 02071

02080
03001

03002 03003 03004 03005 03006 03007 03008 03009 03010

03011

03012 03013 03014 03015 03016 03070 03071 03080

03200

03201 03202 03203 03204 03205 03206 03207 03208

04001

04002 04003 04004 04005 04006 04007 04008 04009 04070

04071

04080

05001

05002 05003 05004 05005 05070 05071 05080

06001

06002 06003 06004 06005 06006 06007 06008 06009 06010

06011

06012 06070 06071 06080
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Mérida

07001

07002 07003 07004 07005 07006 07007 07008 07009 07010

07011

07012 07013 07014 07015 07070 07071 07080

Mao

07700

07701 07702 07703 07714

Eivissa

07800

07819

08001

08002 08003 08004 08005 08006 08007 08008 08009 08010

08011

08012 08013 08014 08015 08016 08017 08018 08019 08020

08021

08022 08023 08024 08025 08026 08027 08028 08029 08030

08031

08032 08033 08034 08035 08036 08037 08038 08039 08040

08041

08042 08070 08071 08080

Mollet del Vallès

08100

08104

Rubí

08161

08191

Cerdanyola del Vallès

08193

08290

08200

08201 08202 08203 08204 08205 08206 08207 08208 08802

Palma
07

06800

Barcelona

Sabadell

08805

Terrassa

08220

08221 08222 08223 08224 08225 08226 08227 08228

Manresa

08240

08241 08242 08243 08248

Mataró

08300

08301 08302 08303 08304

Granollers

08401

08402 08403 08404

Prat de Llobregat (El)

08820

Sant Boi de Llobregat

08830

Viladecans

08840

Hospitalet de Llobregat
(L')

08900

08901 08902 08903 08904 08905 08906 08907 08908

Badalona

08910

08911 08912 08913 08914 08915 08916 08917 08918

Santa Coloma de
Gramenet

08920

08921 08922 08923 08924

Cornellà de Llobregat

08940

09

Burgos

09001

09002 09003 09004 09005 09006 09007 09070 09071 09080

10

Cáceres

10001

10002 10003 10004 10005 10070 10071 10080

11001

11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 11010

11011

11012 11070 11071 11080

San Fernando

11100

11110 11120

Chiclana de la Frontera

11130

11138 11139

11200

11201 11202 11203 11204 11205 11206 11207 11270 11271

08

Cádiz

11

Algeciras
Línea de la Concepción
(La)

12

11280
11300

Jerez de la Frontera
Puerto de Santa María
(El)

11401

Castelló de la Plana

12001

11402 11403 11404 11405 11406 11407 11408 11471 11480

11500
12002 12003 12004 12005 12006 12070 12071 12080
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13

Ciudad Real

13001

Puertollano

13500

14
Córdoba
Coruña (A)

15

Ferrol

Santiago de Compostela

13002 13003 13004 13005 13070 13071 13080

14001

14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010

14011

14012 14013 14014 14070 14071 14080

15001

15002 15003 15004 15005 15006 15007 15008 15009 15010

15011

15070 15071 15080

15401

15402 15403 15404 15405 15406 15470 15471 15480 15482

15490
15701

15702 15703 15704 15705 15706 15707 15770 15771 15780

15781

15782

16

Cuenca

16001

16002 16003 16004 16070 16071 16080

17

Girona

17001

17002 17003 17004 17005 17006 17007 17070 17071 17080

18

Granada

18001

18002 18003 18004 18005 18006 18007 18008 18009 18010

18011

18012 18013 18014 18015 18070 18071 18080

19

Guadalajara

19001

19002 19003 19004 19005 19070 19071 19080

20001

20002 20003 20004 20005 20006 20007 20008 20009 20010

20011

20012 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20070 20071

20

Donostia-San Sebastián

20080
Irún

20300

20301 20302 20303 20304 20305

21

Huelva

21001

21002 21003 21004 21005 21006 21007 21070 21071 21080

22

Huesca

22001

22002 22003 22004 22005 22006 22070 22071 22080

23001

23002 23003 23004 23005 23006 23007 23008 23009 23070

23071

23080

23

Jaén
Linares

24

León

25

Lleida

26

Logroño

27

Lugo

23700
24001

24002 24003 24004 24005 24006 24007 24008 24009 24010

24070

24071 24080

25001

25002 25003 25004 25005 25006 25007 25008 25070 25071

25080
26001

26002 26003 26004 26005 26006 26007 26008 26009 26070

26071

26080

27001

27002 27003 27004 27070 27071 27080

28001

28002 28003 28004 28005 28006 28007 28008 28009 28010

28011

28012 28013 28014 28015 28016 28017 28018 28019 28020

28021

28022 28023 28024 28025 28026 28027 28028 28029 28030

28031

28032 28033 28034 28035 28036 28037 28038 28039 28040

28041

28042 28043 28044 28045 28046 28047 28048 28049 28050

28051

28052 28053 28054 28070 28071 28080 28082 28083 28085

28086

28087

Alcobendas

28100

28108 28109

Collado Villalba

28400

Madrid
28
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Rivas-Vaciamadrid

28520

28521 28522 28523 28524

Alcalá de Henares

28800

28801 28802 28803 28804 28805 28806 28807 28870

Coslada

28820

28821 28822 28823

Torrejón de Ardoz

28850

Getafe

28900

28901 28902 28903 28904 28905 28906 28907 28909

Leganés

28910

28911 28912 28913 28914 28915 28916 28917 28918 28919

Alcorcón

28920

28921 28922 28923 28924 28925

Móstoles

28930

28931 28932 28933 28934 28935 28936 28937 28938

Fuenlabrada

28940

28941 28942 28943 28944 28945 28946 28947

28980

28981 28982 28983 28984

29001

29002 29003 29004 29005 29006 29007 29008 29009 29010

29011

29012 29013 29014 29015 29016 29017 29018 29070 29071

Parla
Málaga
29

30

29080
Fuengirola

29640

Torremolinos

29620

Murcia
Cartagena

31

Pamplona/Iruña

32

Ourense
Oviedo

33
Gijón
34
35

Palencia
Palmas de Gran Canaria
(Las)
Pontevedra

36

37

Vigo

Salamanca

Santa Cruz de Tenerife
38
San Cristóbal de La
Laguna

30001

30002 30003 30004 30005 30006 30007 30008 30009 30010

30011

30012 30070 30071 30080

30200

30201 30202 30203 30204 30205

31001

31002 31003 31004 31005 31006 31007 31008 31009 31010

31011

31012 31013 31014 31015 31016 31070 31071 31080

32001

32002 32003 32004 32005 32070 32071 32080

33001

33002 33003 33004 33005 33006 33007 33008 33009 33010

33011

33012 33013 33070 33071 33080

33200

33201 33202 33203 33204 33205 33206 33207 33208 33209

33210

33211 33212 33213 33290 33299

34001

34002 34003 34004 34005 34006 34070 34071 34080

35001

35002 35003 35004 35005 35006 35007 35008 35009 35010

35011

35012 35013 35014 35015 35016 35017 35018 35019 35070

35071

35080

36001

36002 36003 36004 36005 36070 36071 36080

36200

36201 36202 36203 36204 36205 36206 36207 36208 36209

36210

36211 36212 36213 36214 36215 36216

37001

37002 37003 37004 37005 37006 37007 37008 37070 37071

37080
38001

38002 38003 38004 38005 38006 38007 38008 38009 38010

38070

38071 38080

38200

38201 38202 38203 38204 38205 38206 38207 38208 38291

38293

38295 38296 38297
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39

40

39001

39002 39003 39004 39005 39006 39007 39008 39009 39010

39011

39012 39070 39071 39080

Torrelavega

39300

39315

Segovia

40001

40002 40003 40004 40005 40006 40070 40071 40080

41001

41002 41003 41004 41005 41006 41007 41008 41009 41010

41011

41012 41013 41014 41015 41016 41017 41018 41019 41020

41070

41071 41080 41092

41089

41700 41701 41702 41703 41704

Santander

Sevilla
41
Dos Hermanas

42
43

Alcalá de Guadaíra

41500

Soria

42001

42002 42003 42004 42005 42070 42071 42080

43001

43002 43003 43004 43005 43006 43007 43008 43070 43071

Tarragona

43080

Reus

43200

43201 43202 43203 43204 43205 43206

Teruel

44001

44002 44003 44070 44071 44080

45001

45002 45003 45004 45005 45006 45007 45008 45009 45070

45071

45080

45600

45613 45614 45694

46001

46002 46003 46004 46005 46006 46007 46008 46009 46010

46011

46012 46013 46014 46015 46016 46017 46018 46019 46020

46021

46022 46023 46024 46025 46026 46035 46070 46071 46080

47001

47002 47003 47004 47005 47006 47007 47008 47009 47010

47011

47012 47013 47014 47015 47016 47070 47071 47080

48001

48002 48003 48004 48005 48006 48007 48008 48009 48010

48011

48012 48013 48014 48015 48070 48071 48080

San Vicente de Barakaldo

48900

48901 48902 48903

Getxo

48930

48990 48991 48992 48993

49001

49002 49003 49004 49005 49006 49007 49008 49009 49010

49011

49012 49013 49014 49015 49016 49017 49018 49019 49020

49021

49022 49023 49024 49025 49026 49027 49028 49029 49030

49031

49032 49070 49071 49080

50001

50002 50003 50004 50005 50006 50007 50008 50009 50010

Zaragoza

50011

50012 50013 50014 50015 50016 50017 50018 50059 50070

50071

50080 50090

51

Ceuta

51001

51002 51003 51004 51005 51070 51071 51080

52

Melilla

52000

52001 52002 52003 52004 52005 52006 52070 52071 52080

44
45

Toledo
Talavera de la Reina

46

47

València

Valladolid

Bilbao
48

49

50

Zamora

Barcelona, 10 de març de 2016

Vist i conforme

El Subdirector de Logística

Directora de Serveis d’Edificació i Logística

Antonio M. Solanes i Segura

Teresa Planes i Vila

118

Àrea de Presidència
Secretaria General

ANNEX 3 al Plec de prescripcions tècniques per a la prestació dels serveis postals, social i
ambientalment responsables a la Diputació de Barcelona i altres entitats (exp.
2015/0005436). Justificant de recepció notificació administrativa Plus

Els justificants de recepció estan impresos en paper offset de 100 g i integrats al sobre amb finestra, amb
un sistema per ser separats fàcilment en el moment del lliurament, de manera que en retirar-se no deixin
visibles les dades confidencials de l'enviament. El codi de barres i el codi Datamatrix inclosos al justificant
de recepció contenen tots dos la mateixa identificació de l'enviament.

Barcelona, 10 de març de 2016
Vist i conforme
El Subdirector de Logística

Directora de Serveis d’Edificació i Logística

Antonio M. Solanes i Segura

Teresa Planes i Vila
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ANNEX 4 al Plec de prescripcions tècniques per a la prestació dels serveis postals,
social i ambientalment responsables, a la Diputació de Barcelona i altres entitats (exp.
2015/0005436)
Instruccions d’ús de la plataforma SITMUN per al càlcul de distàncies entre municipis
D’acord amb la clàusula 6.1 del Plec de Prescripcions Tècniques cadascun dels municipis
de la província de Barcelona hauran de disposar d’una oficina de recollida d’enviaments,
com a màxim, a 20 Km de distància en línia recta.
Als efectes de comprovar les distàncies entre dos caps de municipi, la Diputació de
Barcelona, a través de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, utilitzarà una eina que
permet el càlcul de distàncies entre municipis a partir de la plataforma SITMUN a
http://sitmun.diba.cat. Per accedir-hi es pot utilitzar qualsevol dels següents navegadors:
Google Chrome i Mozilla Firefox.
La cartografia utilitzada és pública i es pot descarregar del web de l’ICGC a l’adreça:
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-digital/Sobre-la-geoinformacioICGC/Capes-de-geoinformacio.
El càlcul d’aquestes distàncies es realitzarà en base a la capa de cartografia “Caps de
municipi”
de
la
Base
municipal 50.000,
versió
3.3,
format
shp
(fitxer
"bm50mv33sh1fc1_20150501_0.zip"), de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC).
Als efectes del càlcul de distàncies es considera cap de municipi un punt ubicat en una
coordenada significativa - usualment la seu de l'Ajuntament - dins l'àmbit de l'entitat de
població corresponent i la distància entre caps es calcularà de forma lineal.
Els licitadors podran accedir a aquesta eina per fer les comprovacions que considerin
oportunes.
Aquesta eina permet dos tipus de càlculs:
a) Càlcul de distàncies a partir d’un fitxer d’entrada
Aquest fitxer és un Excel que consta com Annex 2 al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, i que està disponible en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona.
Aquesta consulta permetrà al licitador comprovar si compleix el requeriment dels
20Km (20.000 metres) de distància màxima entre els municipis de la província de
Barcelona i les oficines proposades.
b) Càlcul puntual de distàncies.
Consulta específica de càlcul de distàncies entre dos caps de municipi concrets o bé
d’un municipi a tots els altres. La utilitat està disponible a l'apartat “Consultes”
Anem a descriure els passos necessaris per aconseguir els resultats:

120

Àrea de Presidència
Secretaria General

a)

Càlcul de distàncies a partir d’un fitxer d’entrada

1. Entrar al SITMUN introduint l’adreça web http://sitmun.diba.cat/ en un navegador. Un cop
es mostri la pàgina d’accés al SITMUN, cal prémer el botó ‘Accés públic’.

2. A l’apartat “Seleccioneu una aplicació”, cal seleccionar ”EINA - Càlcul de distàncies
entre municipis”.

3. Per realitzar el càlcul cal prémer el botó “Navega...” o el botó “Tria un fitxer”, depenent si
s’utilitza el Firefox o el Chrome, seleccionar un arxiu Excel i prémer el botó “Iniciar càlcul’.
L’arxiu Excel ha de tenir obligatòriament les columnes: INE_OFI (codi INE del municipi on
hi ha l’oficina d’origen) i INE_DES (codi INE del municipi destí).
Introducció de dades en Firefox / Chrome respectivament:
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4. El procés retorna un arxiu Excel on s’han afegit les columnes DISTANCIA, NOM_MUN1
(nom del municipi de destí) i NOM_MUN2 (nom del municipi de l’oficina). La distància es
calcula en metres.

b)

Càlcul puntual de distàncies

Si el que es vol és saber la distància entre dos municipis o entre un i la resta, es pot fer la
consulta puntualment al sistema mitjançant el que anomenem “Consultes”
1. Entrar al SITMUN introduint l’adreça web http://sitmun.diba.cat/ en un navegador. Un cop
es mostri la pàgina d’accés al SITMUN, cal prémer el botó ‘Accés públic’.

2. A l’apartat “Seleccioneu una aplicació”, cal seleccionar ”SITMUN - Consulta provincial”.
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3. A la pestanya “Consultes” de la finestra de continguts hi ha dues consultes ”DT Distància donat un municipi” i “DT- distància entre dos municipis”.

4. La consulta ‘DT - Distància donat un municipi’ permet seleccionar un municipi, i al prémer
sobre el botó ‘Cerca’ obté un llistat amb les distàncies a la resta de municipis.
Per exemple, per calcular la distància d’Alella a la resta de municipis se selecciona Alella
del desplegable ‘Municipi origen’ i es prem el botó ‘Cerca’. Es mostrarà una nova finestra
amb el resultat. Aquest resultat es pot exportar a Excel prement el botó que es troba a la
cantonada superior dreta de la finestra de resultats

5. La consulta ‘DT- distància entre dos municipis’ permet seleccionar dos municipis (origen i
destinació) i al prémer sobre el botó ‘Cerca’ obté la distància entre els dos municipis.
Per exemple, per calcular la distància d’Alella a Bagà se selecciona Alella del
desplegable ‘Municipi origen’, se selecciona Bagà del desplegable ‘Municipi destí’ i es
prem el botó ‘Cerca’. Es mostrarà una nova finestra amb el resultat. Aquest resultat es
pot exportar a Excel prement el botó que es troba a la cantonada superior dreta de la
finestra de resultats.
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Visualització dels caps de municipi al mapa
Si es vol visualitzar els punts des dels quals es calculen les distàncies, cal anar a la
pestanya “Cartografia” de la finestra de continguts, desplegar el grup de capes
‘Delimitacions territorials’ i marcar la capa “DTE50 – Caps de municipi (ICGC)”. Es mostrarà
na nova capa al mapa amb els caps de municipi, simbolitzats amb un punt.

Barcelona, 10 de març de 2016
El Subdirector de Logística
Antonio M. Solanes i Segura

Vist i conforme
Directora de Serveis d’Edificació i Logística
Teresa Planes i Vila

El president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, diu: Be, veníem d’una
pròrroga i entenem que es bo que surti a concurs la prestació d’aquests serveis.
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de
contractació relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació
funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis
menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació,
dividit en 6 lots, mitjançant tramitació ordinària, regulació harmonitzada,
procediment obert i més d’un criteri d’adjudicació, amb un pressupost estimatiu
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biennal de 5.468.099,17 € (cinc milions quatre-cents seixanta-vuit mil norantanou euros amb disset cèntims) IVA exclòs, dels quals 1.093.619,83 € (un milió
noranta-tres mil sis-cents dinou euros amb vuitanta-tres cèntims) aniran a càrrec
dels ens locals i els 4.374.479,34 € (quatre milions tres-cents setanta-quatre mil
quatre-cents setanta-nou euros amb trenta-quatre cèntims) restants aniran a
càrrec de la Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova per unanimitat, dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“El Servei de Suport de Programes Socials ha promogut l’expedient de contractació
relatiu a la contractació de l’execució de les Obres de rehabilitació i adaptació
funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans del municipis
menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació,
dividit en sis lots, amb un pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, que
es fixa en la quantitat cinc milions quatre-cents seixanta-vuit mil noranta-nou euros
amb disset cèntims (5.468.099,17 €), IVA exclòs, dels quals 1.093.619,83 € aniran a
càrrec dels Ens locals de la província de Barcelona que hagin formalitzat l’adhesió a
les bases de participació del Programa esmentat, i els 4.374.479,34 € restants aniran a
càrrec de la Diputació de Barcelona.
Aquesta contractació es fonamenta en el “Programa d’Arranjament d’habitatges per a
persones grans de la província de Barcelona”, les Bases de participació del qual van
estar aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió
celebrada el 29 d’octubre de 2015 i publicades al BOPB el 9 de novembre de 2015, i
posteriorment modificades per Junta de Govern de data 17 de desembre de 2015 i
publicades al BOPB de 31 de desembre de 2015 per incrementar la previsió d’inversió
i per Junta de Govern de 10 de març de 2016 per ampliar els beneficiaris del
programa.
El “Programa d’Arranjament d’habitatges” té la finalitat de garantir les condicions
d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i d’eficiència energètica mínimes
mitjançant la realització de reformes bàsiques als habitatges de les persones grans
més vulnerables i de forma complementària, als de les persones menors de 65 anys
amb necessitats especials en relació a la capacitat física i psíquica per desenvolupar
les activitats de la vida diària dins de la llar. Es tracta, per tant, d’obres no estructurals i
instal·lacions d’ajudes tècniques per a que la persona beneficiària gaudeixi d’una
major autonomia funcional i qualitat de vida en el seu domicili.
Al mateix temps, amb aquest contracte es pretén afavorir l’accés al mercat de treball
de persones que pertanyen a col·lectius amb dificultats especials i l’estabilitat en
l’ocupació.
El pressupost total del contracte desglossat per lots és el següent:
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Pressupost
IVA exclòs
Lot 1: Arranjaments de la
1.202.644,63
comarca del Barcelonès.
€
Lot 2: Arranjaments de la
1.008.760,33
comarca del Baix Llobregat.
€
Lot 3: Arranjaments de la
1.083.223,14
comarca
del
Vallès
€
Occidental.
Lot 4: Arranjaments de les
532.479,34
comarques de l'Anoia, Alt
€
Penedès i el Garraf.
Lot 5: Arranjaments de les
393.388,43
comarques del Berguedà,
€
Bages, Osona i Moianès.
Lot 6: Arranjaments de les
1.247.603,30
comarques del Vallès Oriental
€
i Maresme.
Descripció dels lots

Import
IVA Pressupost total
(21%)
(IVA inclòs)
252.555,37
1.455.200,00 €
€
211.839,67
1.220.600,00 €
€
€
€
€
€

227.476,86
111.820,66
82.611,57
261.996,70

1.310.700,00 €
644.300,00 €
476.000,00 €
1.509.600,00 €

Els licitadors es podran presentar a dos lots com a màxim i el tipus de licitació es
basarà en un únic % de baixa a aplicar a tots els preus unitaris màxims detallats a
l’Annex I i II del Plec de prescripcions tècniques (IVA exclòs).
El Servei de Suport de Programes Socials ha redactat la Memòria i el Plec de
prescripcions tècniques i el Servei de Contractació el Plec de clàusules administratives
particulars que han de regir la contractació de referència.
Tenint en compte de que es tracta d’un contracte mixt amb prestacions corresponents
a contractes d’obres i serveis, de conformitat amb l’article 12 del TRLCSP la normativa
aplicable és la del contracte d’obres, en ser aquestes prestacions les més importants
des del punt de vista econòmic segons es desprèn de la documentació que consta a
l’expedient.
Segons es desprèn de la Memòria, queda justificada la necessitat d’acudir a aquesta
contractació, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte, el procediment i els criteris
de valoració seleccionats.
Atès que és procedent la contractació que es proposa mitjançant tramitació ordinària,
procediment obert, regulació harmonitzada i l’adjudicació mitjançant l’aplicació de més
d’un criteri de valoració, en virtut del que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del
text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
Atès que és procedent l'aprovació del Plec de prescripcions tècniques i del Plec de
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació.
Atès que s’ha d’autoritzar la despesa pluriennal que correspon a la Diputació de
Barcelona, de cinc milions dos-cents noranta-tres mil cent-vint euros (5.293.120,00 €),
IVA inclòs, es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
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Exercici
2016
2017
2018

Import
1.323.280,00 €
2.646.560,00 €
1.323.280,00 €

Orgànic
60103
60103
60103

Programa
23101
231
231

Econòmic
22751
227
227

Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la
condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i
suficient en els corresponents pressupostos.
La resta de despesa derivada d’aquesta contractació anirà a càrrec dels ens locals de
la província de Barcelona que hagin formalitzat l’adhesió al programa esmentat a la
clàusula 1.1 del present plec.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I.1 a i c
de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol
de 2015, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la
Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l'expedient de contractació, promogut pel Servei de Suport de
Programes Socials
relatiu a la contractació de l’execució de les Obres de
rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les
persones grans del municipis menors de 300.000 habitants de la província de
Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats
especials i la qualitat en l’ocupació, dividit en sis lots, amb un pressupost màxim,
formulat en termes de preus unitaris, que es fixa en la quantitat cinc milions quatrecents seixanta-vuit mil noranta-nou euros amb disset cèntims (5.468.099,17 €), IVA
exclòs, dels quals 1.093.619,83 € aniran a càrrec dels Ens locals de la província de
Barcelona que hagin formalitzat l’adhesió a les bases de participació del Programa
esmentat, i els 4.374.479,34 € restants aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona.
El pressupost total del contracte desglossat per lots és el següent:
Descripció dels lots

Pressupost IVA
Import IVA (21%)
exclòs

Lot 1: Arranjaments de la
1.202.644,63 €
comarca del Barcelonès.
Lot 2: Arranjaments de la
1.008.760,33 €
comarca del Baix Llobregat.
Lot 3: Arranjaments de la
1.083.223,14 €
comarca del Vallès Occidental.
127

Pressupost
(IVA inclòs)

252.555,37 €

1.455.200,00 €

211.839,67 €

1.220.600,00 €

227.476,86 €

1.310.700,00 €

total

Lot 4: Arranjaments de les
comarques
de
l'Anoia,
Alt 532.479,34 €
Penedès i el Garraf.
Lot 5: Arranjaments de les
comarques del Berguedà, Bages, 393.388,43 €
Osona i Moianès.
Lot 6: Arranjaments de les
comarques del Vallès Oriental i 1.247.603,30 €
Maresme.

111.820,66 €

644.300,00 €

82.611,57 €

476.000,00 €

261.996,70 €

1.509.600,00 €

Els licitadors es podran presentar a dos lots com a màxim i el tipus de licitació es
basarà en un únic % de baixa a aplicar a tots els preus unitaris màxims detallats a
l’Annex I i II del Plec de prescripcions tècniques (IVA exclòs).
Segon.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir aquesta contractació.
Tercer.- PROCEDIR a la contractació mitjançant tramitació ordinària, procediment
obert, regulació harmonitzada i l’adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un únic
criteri de valoració, de conformitat amb el que disposen els articles 150 i 157 a 161 del
text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
Quart.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de la licitació en el Diari
Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa pluriennal que correspon a la Diputació de
Barcelona, de cinc milions dos-cents noranta-tres mil cent-vint euros (5.293.120,00 €),
IVA inclòs, es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exercici
2016
2017
2018

Import
1.323.280,00 €
2.646.560,00 €
1.323.280,00 €

Orgànic
60103
60103
60103

Programa
23101
231
231

Econòmic
22751
227
227

Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , amb la
condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i
suficient en els corresponents pressupostos.
La resta de despesa derivada d’aquesta contractació anirà a càrrec dels ens locals de
la província de Barcelona que hagin formalitzat l’adhesió al programa esmentat a la
clàusula 1.1 del present plec.
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL
CONTRACTE D’OBRES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU A L’EXECUCIÓ
DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I ADAPTACIÓ FUNCIONAL (ARRANJAMENTS)
DELS HABITATGES DE LES PERSONES GRANS DE MUNICIPIS MENORS DE 300.000
HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA MITJANÇANT LA INSERCIÓ
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SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB DIFICULTATS ESPECIALS I LA QUALITAT EN
L’OCUPACIÓ
Expedient núm.: 2015/0006873
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
1.1) Definició de l'objecte del contracte.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.
1.3) Pressupost de licitació.
1.4) Aplicacions pressupostàries.
1.5) Termini d’execució.
1.6) Valor estimat.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació.
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat.
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions.
1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments.
1.11) Criteris d’adjudicació.
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions.
1.13) Termini per a l’adjudicació.
1.14) Variants.
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades.
1.16) Garantia provisional.
1.17) Garantia definitiva.
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador
proposat com a adjudicatari.
1.19) Formalització del contracte.
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
2.1) Drets i obligacions de les parts.
2.2) Condicions especials d’execució.
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2.3) Modificació del contracte.
2.4) Règim de pagament.
2.5) Revisió de preus.
2.6) Causes de resolució.
2.7) Penalitats.
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte.
2.9) Termini de garantia del contracte.
2.10) Cessió.
2.11) Subcontractació.
2.12) Confidencialitat de la informació.
2.13) Règim jurídic de la contractació.
2.14) Domicili a efectes de notificacions.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista.
2.16) Assegurances.
2.17) Lloc de prestació de les obres.
2.18) Responsable del contracte.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal.
2.20) Delegació i personal d’obra del contractista.
2.21) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra.
2.22) Pla de seguretat i salut.
2.23) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres.
2.24) Legalització de les instal·lacions.
2.25) Permisos i llicències.
2.26) Gestió dels residus.
2.27) Senyalització de les obres.
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació promoguda pel Servei de Suport a Programes
Socials, del contracte d’obres, consistent en l’execució de les obres de rehabilitació i
adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans de municipis
menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona mitjançant la inserció
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació.
Aquesta contractació es fonamenta en el “Programa d’Arranjament d’habitatges per a
persones grans de la província de Barcelona”, les Bases de participació del qual van estar
aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el 29
d’octubre de 2015 i publicades al BOPB el 9 de novembre de 2015, i posteriorment
modificades per Junta de Govern de data 17 de desembre de 2015 i publicades al BOPB de
31 de desembre de 2015 per incrementar la previsió d’inversió i per Junta de Govern de 10
de març de 2016 per ampliar els beneficiaris del programa.
El “Programa d’Arranjament d’habitatges” té la finalitat de garantir les condicions
d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i d’eficiència energètica mínimes mitjançant
la realització de reformes bàsiques als habitatges de les persones grans més vulnerables i
de forma complementària, als de les persones menors de 65 anys amb necessitats
especials en relació a la capacitat física i psíquica per desenvolupar les activitats de la vida
diària dins de la llar. Es tracta, per tant, d’obres no estructurals i instal·lacions d’ajudes
tècniques per a que la persona beneficiària gaudeixi d’una major autonomia funcional i
qualitat de vida en el seu domicili.
Al mateix temps, amb aquest contracte es pretén afavorir l’accés al mercat de treball de
persones que pertanyen a col·lectius amb dificultats especials i l’estabilitat en l’ocupació.
El contracte està dividit en els 6 lots independents que a continuació es detallen:
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6

Execució d’arranjaments a la comarca del Barcelonès
Execució d’arranjaments a la comarca del Baix Llobregat
Execució d’arranjaments a la comarca del Vallès Occidental
Execució d’arranjaments a la comarca de l’Anoia, Alt Penedès i Garraf
Execució d’arranjaments a la comarca del Berguedà, Bages, Osona i
Moianès
Execució d’arranjaments a la comarca del Vallès Oriental i el Maresme

Els codis CPV que corresponen són els següents: 45262520-2 (treballs de paleta)
45310000-3 (treballs d ’instal·lació elèctrica), 45330000-9 (treballs de fontaneria), 442300001(treballs de fusteria per a la construcció).
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la divisió en
lots, la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats en la
Memòria.
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1.3) Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris,
es fixa en la quantitat de cinc milions quatre-cents seixanta-vuit mil noranta-nou euros amb
disset cèntims (5.468.099,17 €), IVA exclòs, dels quals 1.093.619,83 € aniran a càrrec dels
Ens locals de la província de Barcelona que hagin formalitzat l’adhesió a les bases de
participació del Programa esmentat, i els 4.374.479,34 € restants aniran a càrrec de la
Diputació de Barcelona.
El pressupost total del contracte desglossat per lots és el següent:

Descripció dels lots
Lot 1: Arranjaments de la
comarca del Barcelonès.
Lot 2: Arranjaments de la
comarca
del
Baix
Llobregat.
Lot 3: Arranjaments de la
comarca
del
Vallès
Occidental.
Lot 4: Arranjaments de
les
comarques
de
l'Anoia, Alt Penedès i el
Garraf.
Lot 5: Arranjaments de
les
comarques
del
Berguedà, Bages, Osona
i Moianès.
Lot 6: Arranjaments de
les comarques del Vallès
Oriental i Maresme.

Pressupost
IVA exclòs

Import IVA
(21%)

Pressupost
total (IVA
inclòs)

1.202.644,63 €

252.555,37 €

1.455.200,00 €

1.008.760,33 €

211.839,67 €

1.220.600,00 €

1.083.223,14 €

227.476,86 €

1.310.700,00 €

532.479,34 €

111.820,66 €

644.300,00 €

393.388,43 €

82.611,57 €

476.000,00 €

1.247.603,30 €

261.996,70 €

1.509.600,00 €

Els licitadors es podran presentar a dos lots com a màxim, de conformitat amb l’article 67
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques.
El tipus de licitació es basarà en un únic % de baixa a aplicar a tots els preus unitaris
màxims detallats a l’Annex I i II del Plec de Prescripcions Tècniques (IVA exclòs).
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. Els preus consignats són indiscutibles, no
s’admet cap prova d'insuficiència i porten implícits tots aquells conceptes previstos a la
clàusula 66 del Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona
(en endavant PCAG).
El pressupost màxim fixat no suposa una obligació de despesa per part de la Diputació. El
pressupost s’ha fixat en funció del nombre d’arranjaments que es preveu dur a terme durant
l’execució del contracte d’acord amb el següent detall:
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Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6

Arranjaments
estimats
856
718
771
379
280
888
3.892

1.4) Aplicacions pressupostàries
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació que correspon a la Diputació de
Barcelona, de cinc milions dos-cents noranta-tres mil cent-vint euros (5.293.120,00 €), IVA
inclòs, es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exercici
2016
2017
2018

Import
1.323.280,00 €
2.646.560,00 €
1.323.280,00 €

Orgànic
60103
60103
60103

Programa
23101
231
231

Econòmic
22751
227
227

Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la condició
suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els
corresponents pressupostos.
La resta de despesa derivada d’aquesta contractació anirà a càrrec dels ens locals de la
província de Barcelona que hagin formalitzat l’adhesió al programa esmentat a la clàusula
1.1 del present plec.
En el moment d’adjudicar aquesta contractació es podrà alliberar la diferència d’import
respecte el pressupost de licitació quan les empreses hagin ofert un percentatge de baixa
respecte els preus unitaris màxims. (Base d’Execució 37.9 del Pressupost).
Si la demanda d’arranjaments per part dels Ens locals és superior a la prevista, en execució
del contracte es podrà ampliar la despesa per tal d’assumir noves necessitats fins al límit del
pressupost màxim inicialment aprovat per cada lot i sempre que en la fase d’adjudicació
l’import disposat hagi estat inferior a l’aprovat inicialment, sense que això suposi una
modificació del contracte.
En cas que aquestes necessitats superin el límit del pressupost màxim inicialment aprovat,
caldrà estar subjecte al que disposa la clàusula 2.3) d’aquests plecs que regula la
modificació del contracte.
1.5) Termini d’execució
Els contractes tindran una durada màxima de 2 anys. La data d’inici, es fixarà en el
contracte d’acord amb les previsions de l’article 26.1.g) del TRLCSP.
Els contractes seran prorrogables de forma expressa i de mutu acord, sense que la durada
de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys. En el cas que el
contractista no estigui interessat en la pròrroga del contracte, ho haurà de comunicar per
133

escrit al Servei de Suport a Programes Socials 6 mesos abans de la data de finalització del
contracte.
Durant aquest termini s’hauran de realitzar els arranjaments objecte d’aquest contracte
d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa i les obres s’entendran executades
una vegada s’hagin comprovat i conformat totes les actuacions autoritzades pel Servei de
Suport de Programes Socials de la Diputació de Barcelona i s’hagi lliurat tota la
documentació prevista en el Plec de Prescripcions Tècniques.
1.6) Valor estimat
El valor estimat dels contractes, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants del
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre és de dotze milions vint-i-nou mil vuitcents divuit euros amb dinou cèntims (12.029.818,19 €), IVA exclòs, d’acord amb el següent
detall:
Lot
1
2
3
4
5
6
Total

Vigència
inicial
1.202.644,63 €
1.008.760,33 €
1.083.223,14 €
532.479,34 €
393.388,43 €
1.247.603,30 €
5.468.099,17 €

Pròrroga

Modificació

1.202.644,63 €
1.008.760,33 €
1.083.223,14 €
532.479,34 €
393.388,43 €
1.247.603,30 €
5.468.099,17 €

240.528,93 €
201.752,07 €
216.644,63 €
106.495,87 €
78.677,69 €
249.520,66 €
1.093.619,85 €

Total
2.645.818,19 €
2.219.272,73 €
2.383.090,91 €
1.171.454,55 €
865.454,55 €
2.744.727,26 €
12.029.818,19 €

Totes les mencions d’aquest plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents
s’entendran sense IVA, llevat que es disposi una altra cosa de manera expressa.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació per l’aplicació de
més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161
del TRLCSP.
Tenint en compte de que es tracta de contracte mixt amb prestacions corresponents a
contractes d’obres i serveis, de conformitat amb l’article 12 del TRLCSP la normativa
aplicable és la del contracte d’obres, en ser aquestes prestacions les més importants des
del punt de vista econòmic segons es desprèn de la documentació que consta a l’expedient.
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present
contractació, que haurà/n d’abonar el/s contractista/es en funció del pressupost de licitació
de cada lot, serà de 2.500 €.
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà, dins el termini que
s’estableixi en l’anunci corresponent, al Servei de Contractació, c/Londres, 55, 5a planta,
08036 Barcelona, scon.publicitat@diba.cat, telèfon 93.402.25.64 i fax 93.402.06.47, de
dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 hores, i pot ser també enviada per correu. En

134

Àrea de Presidència
Secretaria General

aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de les 14.00 hores a l’Oficina de
Correus i dins del termini màxim establert en l’anunci corresponent, i se n’haurà d’anunciar
la tramesa mitjançant telegrama o fax al dit servei el mateix dia de la seva presentació,
sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les
proposicions. Transcorreguts deu (10) dies des de la data esmentada sense haver-se rebut
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
La documentació esmentada haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, degudament signada, en tres sobres, dins dels quals s’inclourà la
documentació que es detalla a continuació:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació de (consignar
objecte del contracte i lots) .........., presentada per .........." i haurà de contenir la
documentació següent:
1) Dades identificatives de l’empresa d’acord amb el model següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Denominació de l’empresa: ..........
NIF: ..........
Adreça postal: ..........
Nom i cognoms de l’interlocutor: ..........
Telèfon: ..........
Fax: ..........
Adreça electrònica: ..........
Indicació dels lots a què es presenta (quan s’hagi configurat per lots): ..........
Perfil d’empresa:
Tipus
d’empresa

Característiques

Microempresa

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 2 milions d’euros
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 10 milions
d’euros
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions
d’euros
Més de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros

Petita
empresa
Mitjana
empresa
Gran empresa

Marcar
amb una
creu

(Lloc, data, signatura i segell).”
2) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent:
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa
.........., en qualitat de .........., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari .........., en
data .......... i amb número de protocol ........../ o document .........., CIF núm. ..........,
domiciliada a .........., CP: .........., carrer .........., núm. .........., adreça electrònica: .........., opta
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a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau) .......... i
DECLARA RESPONSABLEMENT:
• Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment
i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 54 a 84 TRLCSP.
• Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
• Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza la
Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant de les
Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
SÍ

NO

• Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula
1.10 del present Plec i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals/ materials descrits en la dita clàusula.
• Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos
humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats
empresarials.
• Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.18 del present Plec.
(Lloc, data, signatura i segell).”
3) Altres declaracions (únicament quan sigui procedent):
• Declaració responsable en què assegura la inscripció en el Registre d’empreses
Acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa,
d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractació al sector de la construcció.
• En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà de
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i
circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicataris.
• En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de
presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de
les empreses que la componen.
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• En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar declaració
de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la dita exempció.
• En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els termes de la
clàusula 1.12 del present Plec, el licitador haurà de presentar declaració en què els
consigni.
• En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar
declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.
4) Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional, d’acord amb allò que disposa
la clàusula 1.16 del present Plec (en cas de ser exigida).
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 TRLCSP.
De conformitat amb l’article 146.4 del TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació tota la documentació exigida quan els
hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert en la clàusula 1.18 del present Plec.
SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor per a la contractació de (consignar objecte del
contracte i lot/s) .........., presentada per .........." i haurà de contenir la documentació
següent:
• Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació 1 i 2 que depenen d’un judici
de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11 del present Plec,
numerada i indexada.
* En el supòsit que l’empresa es presenti a dos lots únicament s’haurà de presentar una
única proposta tècnica que serà comuna a tots els lots
-ADVERTIMENTLa documentació que contenen els sobres precedents (1 i 2) no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3, relatiu a la proposició
econòmica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.

SOBRE NÚM. 3
Portarà la menció “Proposició relativa al/s criteri/s avaluable/s de forma automàtica per
a la contractació de (consignar objecte del contracte i lot/s ) .........., presentada per
.........." i haurà de contenir la documentació següent:
• Proposició econòmica, d’acord amb el model següent: (criteri 3)
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l'empresa .........., CIF núm. ............, domiciliada a .........., CP: .........., carrer ..........,
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núm. ..........., adreça electrònica: . ..........., assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lot, ) .........., es
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de prescripcions tècniques
particulars i de clàusules administratives particulars, que accepta íntegrament, amb
un percentatge de baixa del.....% a aplicar a tots els preus unitaris màxims detallats a
l’annex I i II del Plec de Prescripcions Tècniques (IVA exclòs)
(Lloc, data, signatura i segell).”
* En el supòsit que l’empresa es presenti a dos lots haurà de presentar una
proposició econòmica per a cada un dels lots
• Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla que
afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb
dificultats especials (criteri 4 ), d’acord amb el model següent:
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l'empresa .........., CIF núm. ............, domiciliada a .........., CP: .........., carrer ..........,
núm. ..........., adreça electrònica: . ..........., assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lot, ) .........., es
compromet a destinar durant tota la vigència del contracte ....... treballadors que
pertanyin a col·lectius amb dificultats especials d’inserció, d’acord amb alguna de les
següents normatives: Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo”, la “Ley
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral” o la
“Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo”.
Aquest compromís es complirà en un termini màxim de 6 mesos a comptar des de
l’inici de vigència del contracte i en els termes que preveu la clàusula 1.11 (criteri
d’adjudicació 4) del Plec de Clàusules Administratives Particulars.”
(Lloc, data, signatura i segell).”
*Si no es presenta aquest compromís o el percentatge és igual al previst a la clàusula
2.2 relativa a les condicions especials d’execució l’empresa obtindrà 0 punts en el
criteri 4.
* En el supòsit que l’empresa es presenti a dos lots s’haurà de presentar un
compromís per a cada lot
• Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors amb
contracte laboral indefinit (criteri 5 ), d’acord amb el model següent:
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l'empresa .........., CIF núm. ............, domiciliada a .........., CP: .........., carrer ..........,
núm. ..........., adreça electrònica: . ..........., assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lot, ) .........., es
compromet a destinar durant tota l’execució del contracte un ....% de treballadors amb
contracte laboral indefinit respecte el total que s’hi destinin.”
(Lloc, data, signatura i segell).”
*Si no es presenta aquest compromís o el percentatge és inferior al 50% l’empresa
obtindrà 0 punts en el criteri 5.
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* En el supòsit que l’empresa es presenti a dos lots s’haurà de presentar un
compromís per a cada lot
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica
* Durant l’execució del contracte el contractista haurà de destinar els mitjans personals que
consideri necessaris per executar els arranjaments d’acord amb les previsions del Plec de
Prescripcions Tècniques. A la solvència únicament es fixa el nombre mínim imprescindible
així com les titulacions i tipologia de professionals que es requereixen.
La solvència econòmica i financera i professional o tècnica mínima i els mitjans d’acreditació
s’haurà d’acreditar en els termes següents segons l’origen del licitador:
a) Els licitadors espanyols i els estrangers que no siguin membres de la Unió
Europea:
Serà necessari que estiguin classificat en els grups, subgrups i categories que tot
seguit s’assenyalen:
Grup: C
Grup: C

Subgrup: 4
Subgrup: 6

La

categoria exigida
variarà en funció del
valor estimat dels
lots
a
que
es
presenti el licitador

* No s’exigeix classificació per a les tasques d’instal·lació elèctrica, fontaneria i treballs
de fusteria per a la construcció, atès que són obres parcials que no superen el 20% del
preu total del contracte (art. 36.2.b RD 1098/2001).
*D’acord amb l’art. 26 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, per determinar la categoria, s’haurà de prendre en consideració l’import de
l’anualitat mitjana del lot al qual presentin oferta (si es presenten només a un), o el
resultant de sumar les diferents anualitats mitjanes dels lots als quals presentin oferta (si
es presenten a diversos), de tal manera que la categoria resultant serà qualsevol dels
següents supòsits A o B en funció de la data d’atorgament de la classificació:

Supòsit A) Abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 773/2015 del 28/8/15
Categoria
c
Categoria
d
Categoria
e

quan l’anualitat mitjana excedeixi els 120.000,00€ i no sobrepassi
els 360.000,00 €
quan l’anualitat mitjana excedeixi els 360.000,00 € i no
sobrepassi els 840.000,00 €
quan l’anualitat mitjana excedeixi els 840.000,00 € i no
sobrepassi els 2.400.000,00 €
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Supòsit B) Després de l’entrada en vigor Reial Decret 773/2015 del 28/8/15
Categoria
2
Categoria
3
Categoria
4

quan l’anualitat mitjana sigui superior a 150.000,00 € i inferior o
igual a 360.000,00 €
quan l’anualitat mitjana sigui superior a 360.000,00 € i inferior o
igual a 840.000,00 €
quan l’anualitat mitjana excedeixi els 840.000,00 € i no
sobrepassi els 2.400.000,00 €

Als efectes de determinar la categoria, s’informa de l’anualitat mitjana (IVA exclòs) de
cada un dels lots:
LOTS
1
2
3
4
5
6

ANUALITAT
MITJANA
661.454,55 €
554.818,18 €
595.772,73 €
292.863,64 €
216.363,64 €
686.181,82 €

A més, el licitador, i d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, haurà d’adscriure, per a
cada lot, els mitjans personals mínims següents:
. 1 aparellador/a o arquitecte tècnic/a que farà les funcions de delegat/cap d’obra,
serà el/la responsable de la bona marxa dels treballs, de l’actuació del personal i
farà d’enllaç amb l’empresa que realitzarà la direcció facultativa de les obres de
rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments), amb una experiència mínima en
el sector de la construcció de 5 anys.
. 1 professional amb carnet d’instal·lador d’electricitat i 1 professional amb carnet
d’instal·lador d’aigua, per tal d’executar les actuacions objecte d’aquest contracte
d’acord amb la normativa vigent.
Degut a les característiques de fragilitat i vulnerabilitat del col·lectiu al que s’adreça el
programa, els treballadors assignats per l’empresa contractista per a realitzar treballs al
domicili de la gent gran beneficiària, hauran de poder comunicar-se, com a mínim, en
una de les llengües que són oficials a la província de Barcelona.
b) Els licitadors no espanyols membres de la Unió Europea:
• Solvència econòmica i financera:
Criteri: Volum anual de negocis del licitador en els 3 últims anys finalitzats.
Mínim: En algun dels 3 anys esmentats s’haurà d’acreditar un volum de negocis
equivalent a multiplicar per 1,5 el resultat de sumar les anualitats mitjanes dels lots als
que es presenti.
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
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acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.

- Solvència professional o tècnica:
- Relació de les obres executades en el curs dels últims deu anys del mateix grup i

subgrups de classificació a què correspon el contracte, avalada per certificats de
bona execució per a les obres més importants. Aquests certificats indicaran
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van realitzar
correctament; en el seu cas, els esmentats certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

Mínim: S’hauran de presentar certificats d’obres per un import total mínim, referit a
l’any de més execució dels últims 10 anys, equivalent a la suma del pressupost
dels lots als que liciti.
D’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, haurà d’adscriure, per a cada lot, els
mitjans personals mínims següents:
. 1 aparellador/a o arquitecte tècnic/a que farà les funcions de delegat/cap
d’obra, serà el/la responsable de la bona marxa dels treballs, de l’actuació del
personal i farà d’enllaç amb l’empresa que realitzarà la direcció facultativa de les
obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments), amb una experiència
mínima en el sector de la construcció de 5 anys.
. 1 professional amb carnet d’instal·lador d’electricitat i 1 professional amb carnet
d’instal·lador d’aigua, per tal d’executar les actuacions objecte d’aquest contracte
d’acord amb la normativa vigent.
Degut a les característiques de fragilitat i vulnerabilitat del col·lectiu al que s’adreça el
programa, els treballadors assignats per l’empresa contractista per a realitzar treballs
al domicili de la gent gran beneficiària, hauran de poder comunicar-se, com a mínim,
en una de les llengües que són oficials a la província de Barcelona.
1.11) Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
Criteris que depenen d’un judici de valor (20%)
(Documentació a incloure en el sobre núm. 2)
Criteri 1: Protocol d’actuació en la gestió de l’execució d’obres: ............ fins a 10 punts
Respon a la necessitat de garantir un elevat grau de planificació de les intervencions, de
forma que es garanteixi la interlocució continua amb els municipis i la coordinació amb tots
els agents que intervenen en el programa. En definitiva resulta clau disposar d’una garantia
de control integral i continu del procés d’execució per part de l’empresa d’obres mitjançant
l’assegurament en l’organització i la planificació de les intervencions.
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Es valorarà una proposta que descrigui d’una forma detallada els circuits i la metodologia
d’intervenció des de la comunicació de l’encàrrec d’obra fins la notificació de la finalització
de l’arranjament a l’empresa de direcció facultativa.
Es valorarà la inclusió d’aspectes com la garantia de previsió i disposició de materials, la
planificació d’agendes d’avisos, el control de la programació de les visites o la coordinació
amb els diferents agents implicats en el circuit i la interlocució amb els mateixos.
Criteri 2: Circuit de gestió i resolució d’incidències: ................................ fins a 10 punts
Respon a la necessitat de disposar d’una garantia immediata en la resposta a l’hora de
resoldre les incidències que puguin sorgir al llarg del procés d’intervenció i una garantia de
comunicació efectiva amb la resta d’agents que intervenen. Aquest requisit resulta
imprescindible donada la tipologia d’intervenció i el col·lectiu al qual s’adreça (persones
grans fràgils) que requereix una major protecció i atenció.
Es valorarà una proposta que inclogui el procediment per atendre i resoldre incidències en el
territori i als domicilis.
S’haurà de incloure una descripció de la metodologia i mitjans per dur-lo a terme, així com
una proposta de circuit de comunicació de les incidències als diferents agents implicats i un
seguiment de les mateixes.
Criteris avaluables de forma automàtica (80%)
(Documentació a incloure en el sobre núm. 3)
Criteri 3: Preu de licitació: ..................................................................... fins a 60 punts
S’atorgaran 0 punts quan el percentatge de baixa sigui 0%, la màxima puntuació al
percentatge de baixa més elevat i la resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes i de
manera proporcional.
Criteri 4: Millora de la plantilla destinada a l’execució del contracte que afavoreixi la inserció
sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió
social........................................................................................................ fins a 10 punts
Amb la finalitat de millorar la qualitat de les prestacions objecte del contracte, aquest criteri
respon a l’obligació que tenen les administracions públiques de lluitar contra la pobresa i
l’exclusió social afavorint, sempre que sigui possible, l’ocupabilitat i la integració al mercat
de treball de persones amb especials dificultats d’inserció sociolaboral i amb risc d’exclusió
social en els encàrrecs externs de gestió.
En el marc d’aquest contracte, es considerarà que les persones contractades pertanyen a
aquests col·lectius si el seu contracte laboral amb l’empresa es pot beneficiar d’una
bonificació o reducció de la quota empresarial en els termes que estableix la normativa, en
especial la “Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo”, la “Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral” o la “Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la
mejora del crecimiento y del empleo”, que es troben recollides al quadre resum
“Bonificaciones/Reducciones a la contratación laboral” del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social disponible al lloc web
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificacione
s_reducciones.pdf
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En aquest criteri s’atorgaran 10 punts si l’empresa licitadora ja té en plantilla, o es
compromet a tenir a partir del sisè mes a comptar des de l’inici del contracte i durant tota la
seva vigència:
• Per als lots 1, 2, 3 i 6: dos o més persones -per sobre del mínim fixat a la cl. 2.2)
PCAP- destinades a l’execució de l’objecte del contracte i que pertanyin a col·lectius
amb dificultats especials d’inserció sociolaboral i risc d’exclusió social.
• Per als lots 4 i 5: una o més persones -per sobre del mínim fixat en la cl. 2.2) PCAPdestinades a l’execució de l’objecte del contracte i que pertanyin a col·lectius amb
dificultats especials d’inserció sociolaboral i risc d’exclusió social.
En cas que no s’arribi a aquest nombre, s’atorgaran 0 punts en aquest criteri.
Les noves persones contractades no han d’haver tingut cap relació laboral amb l’empresa
durant els 9 mesos anteriors a la seva incorporació a la plantilla.
Criteri 5: Plantilles que afavoreixin l’estabilitat en l’ocupació:................... fins a 10 punts
Amb la finalitat de millorar la qualitat de les prestacions objecte del contracte, amb aquest
criteri es pretén contribuir a millorar la qualitat de l’ocupació, en contra de la precarietat
laboral, afavorint aquelles plantilles més estables.
Es valorarà el percentatge de contractes laborals indefinits de treballadors que l’empresa
comprometi dedicar durant tota la vigència del contracte a l’execució d’obres d’arranjaments,
atorgant 10 punts si més del 70% dels contractes de treball dels treballadors destinats al
programa són indefinits, 5 punts si ho són entre el 50 i el 69%, i 0 punts si el percentatge és
inferior al 50%. Aquest percentatge es calcularà en relació al total de treballadors destinats
al programa d’arranjaments, no al total de la plantilla de l’empresa.
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al se entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 del
TRLCSP.
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
L’ordre de prelació, en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses
des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació, serà el següent:
- Tindran preferència les proposicions presentades per aquelles empreses que en el
moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin a la seva plantilla el major
percentatge de treballadors amb discapacitat, sempre que sigui superior al 2%.
- Si l’empat persisteix s’aplicarà el previst a la clàusula 12 del Plec de Clàusules
Administratives Generals de la Diputació de Barcelona.
1.13) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins del termini de 2 mesos a comptar de la data d’obertura de les
ofertes rebudes.
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1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades
No és procedent.
1.16) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 103 del TRLCSP.
1.17) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà la corresponent al 5% del pressupost de licitació de cada lot, IVA
exclòs.
La garantia definitiva es podrà presentar mitjançant qualsevol de les formes previstes en
l’article 96.1 del TRLCSP.
La garantia definitiva no podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o primers
pagaments que s’efectuïn.
L’acreditació de la constitució de la garantia definitiva no es podrà realitzar amb mitjans
electrònics.
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador
proposat com a adjudicatari
El licitador proposat com a adjudicatari, abans de l’adjudicació i dins del termini de deu (10)
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article
151.2 del TRLCSP, haurà de:
1) Acreditar la constitució de la garantia definitiva (en cas de ser exigida en la clàusula 1.17)
o sol·licitud de retenció en el preu, si escau.
2) Presentar els documents següents:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de
càrrec social o bé el poder notarial per representar la persona o entitat, i l'escriptura
de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti
el darrer objecte social vigent, en el qual hauran d’estar compreses les prestacions
objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures
abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el registre adient quan la inscripció
esmentada els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits,
si s’escau, en el registre oficial corresponent.
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Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador
sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de
Barcelona.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i
72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals
que s’estableixen en l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació
de Barcelona per obtenir de forma directa la seva acreditació.
c) En relació amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i segons els supòsits
següents:
- En cas d’estar exempt: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte (llevat que hagi autoritzat a la Diputació de Barcelona per
obtenir de forma directa la seva acreditació) i 2) una declaració responsable en què
consti que està exempt de pagament i no s’ha donat de baixa de la matrícula de
l’impost.
- En cas d’estar subjecte a l’IAE i no estar exempt d’aquest impost, s’haurà de
presentar: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte (llevat que hagi autoritzat a la Diputació de Barcelona per obtenir de forma
directa la seva acreditació), 2) el rebut de l’impost del present exercici o de l’exercici
anterior en el cas que no hagués finalitzat el termini de pagament i 3) una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa de la matrícula de l’impost.
d) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (en cas d’exigència de
compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec.
e) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat
de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar
la documentació referida si consta en el Registre de Licitadors, sempre que aportin la
diligència d’inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies reflectides en
la diligència no han experimentat cap variació.
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els
termes assenyalats en l’article 151 del TRLCSP.
1.19) Formalització del contracte
Els contractes es formalitzaran de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP.
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En tractar-se de contractes susceptibles de recurs especial, la formalització no es produirà
abans del transcurs dels quinze (15) dies hàbils següents a la remissió de la notificació de
l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en
un termini màxim de cinc (5) dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del
requeriment.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:
2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els següents:
• El contractista haurà d’estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions legals
siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte.
• El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de la
present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant la Diputació de Barcelona.
•

El contractista haurà de presentar a l’inici del contracte, així com durant la primera
quinzena de cada mes, declaració signada pel legal representant de l’empresa on consti
el total de persones destinades a l’execució del contracte, tot adjuntant l’Informe de
Trabajadores en Alta (ITA) de l’empresa, als efectes de comprovar el compliment de les
condicions especials d’execució fixades a la clàusula 2.2 del PCAP, així com de l’oferta
del contractista (en el cas d’haver obtingut puntuació pels criteris 4t o 5è).

2.2) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i el seu
incompliment constituirà infracció greu en els termes d’allò que disposa l’article 60.2.e) del
TRLCSP i sense perjudici d’allò que disposa la clàusula 2.7 del present plec:
- Amb l’objectiu de complir amb l’obligació que tenen les administracions públiques de
lluitar contra la pobresa i l’exclusió social afavorint, sempre que sigui possible,
l’ocupabilitat i la integració al mercat de treball de persones amb especials dificultats
d’inserció laboral en els encàrrecs externs de gestió, s’exigirà als contractistes dels lots
1, 2, 3 i 6 que tinguin en plantilla dues (2) persones destinades a l’execució del contracte
que pertanyin a col·lectius en risc d’exclusió social, i als contractistes dels lots 4 i 5 que
en tinguin una (1).
A aquest efectes, s’enten per col·lectius amb dificultats especials d’inserció sociolaboral i
risc d’exclusió social, als identificats a la clàusula 1.11) PCAP.
2.3) Modificació del contracte
El contracte podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text legal.
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En aquest cas es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient,
d’acord amb les condicions, abast i límits següents:
En haver-se formulat el pressupost màxim en termes de preus unitaris, la modificació del
contracte podrà afectar, com a màxim, a l’alça, al 20% del dit pressupost de cada lot, quan
aquest fos insuficient per atendre les sol·licituds d’arranjaments dels habitatges de les
persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona.
2.4) Règim de pagament
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes
de pagament. Les empreses executores de les obres emetran una factura a càrrec de la
Diputació de Barcelona per import del 80% del cost total de les obres d’aquell mes, i una
segona factura per un import del 20% restant a cada un dels ens locals participants en el
programa per les obres efectuades en el seu àmbit territorial.
El pagament de les factures serà realitzat per la Diputació de Barcelona, en els terminis
establerts en l’article 216.4 del TRLCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació
dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de Barcelona,
depenent de la Intervenció General, que és l’òrgan que té les competències en matèria de
comptabilitat, i han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació: Servei de
Suport a Programes Socials.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar
factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics
detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat).
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà
mitjançant els codis DIR3 següents:
Oficina
comptable:
Òrgan gestor:
Unitat
tramitadora:

GE0001058 - Intervenció General - Registre de Factures
GE0001108 60103 Servei de Suport a Programes Socials
GE0001108 60103 Servei de Suport a Programes Socials

2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
2.6) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 237 del
TRLCSP, les següents:
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• El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents plecs
durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Diputació de Barcelona puguin
derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
• La manca de presentació, per part del contractista de l’Avaluació de Riscos i del Pla de
seguretat i salut en el Treball dins del termini establert en la clàusula 2.22 d’aquest
Plec; així com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions
se li facin avinents dins del termini que estableix la mateixa clàusula.
• L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sense perjudici d’allò que disposa
la clàusula següent, referida a les penalitats.
2.7) Penalitats
En cas que la Diputació de Barcelona opti per la no-resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les penalitats següents:
1. Per d’incompliment del termini d’execució de l’encàrrec d’obra de cada arranjament,
s’imposarà una penalitat del 5% respecte l’import pressupostat per aquell arranjament
per dia natural de retard si s’ultrapassa el termini màxim de 45 dies naturals que
s’estableix a la clàusula 3 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. S’aplicarà
una penalització màxima del 60% del pressupost fins un màxim de 300 euros sobre el
pressupost establert per aquell arranjament.
2. Per l’incompliment del termini de 3 dies naturals establert a la clàusula 6.2 del Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars per a la realització de les obres en els domicilis
dels sol·licitants dels arranjaments, sempre i quan no s’hagin observat circumstàncies
que aconsellin realitzar actuacions diferents a les que consten a l’Acta d’implantació
prèvia: 200 € per cada dia de retard.
3. Per l’incompliment del termini de resolució de les incidències detectades, segons la
seva classificació en greus, moderades i lleus, d’acord amb l’establert a la clàusula
6.4 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 200 € per cada hora de retard en
el cas d’incidències greus fins al màxim del pressupost de l’arranjament; 200 € per
cada dia de retard en el cas d’incidències moderades fins al màxim del pressupost de
l’arranjament; i 50 € per cada dia de retard en el cas d’incidències lleus fins al màxim
del pressupost de l’arranjament.
4. Per l’incompliment de la responsabilitat d’emmagatzemar, transportar i tractar els
residus d’acord amb la normativa vigent i les ordenances municipals, segons
determina a la clàusula 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 300 €.
5. Per l’execució de les obres d’un arranjament de forma diferent al previst en el
document d’encàrrec i comunicació d’execució, sense haver-ho comunicat prèviament
a l’empresa de la direcció facultativa i sense tenir un nou document d’encàrrec i
comunicació d’execució que reculli les modificacions. Si aquesta nova execució
comporta despeses inferiors al pressupost inicial, un import de penalitat pel doble de
la diferència amb el pressupost inicial. Si aquesta nova execució comporta despeses
superiors al pressupost inicial, no es tindrà dret a reclamar l’import de la diferència.
6. Per l’incompliment de les mesures de seguretat en l’execució de les obres d’un
arranjament respecte de les establertes al document d’encàrrec i comunicació
d’execució: 300 €.
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7. Per l’incompliment dels compromisos adquirits en relació amb els criteris 4 i 5 de la
clàusula 1.11) i/o de la condició especial d’execució de la clàusula 2.2), o per la no
presentació de la documentació per a la seva acreditació que s’especifica en la
clàusula 2.1): 2.500 € per cada incompliment mensual, fins un màxim de tres
incompliments. A partir del quart, es podria optar per la resolució del contracte.
8. Per incompliment o compliment defectuós de qualsevol altra obligació contractual o
de les característiques de la prestació contractada que s’han tingut en compte per
definit els criteris d’adjudicació, quan no s’hagi optat per la resolució del contracte (art.
150.6 TRLCSP), fins el 5 per cent del preu del contracte.
En cas que la Diputació de Barcelona opti per la no-resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les penalitats següents:
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar
des la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el
document acreditatiu corresponent.
2.9) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de 2 anys a comptar de la data de recepció i/o conformitat de
la prestació contractada.
2.10) Cessió
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de la Diputació de Barcelona, i de
conformitat amb els requisits assenyalats en l’article 226 del TRLCSP.
2.11) Subcontractació
Els contractistes solament podran subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins
al 10% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la
Diputació de Barcelona del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits
assenyalats a l’article 227 del TRLCSP així com les previsions de la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
Els contractistes hauran d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el cap d’obra o la persona designada
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions realitzades
en l’obra.
Anotada la subcontractació en el Llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador
de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del Reial
Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
2.12) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte.
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El deure de confidencialitat tindrà una vigència de mínim 5 anys a comptar del coneixement
de la informació de referència.
De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests
com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Projecte, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars,
pel Plec de Clàusules Administratives Generals (en endavant PCAG) de la Diputació de
Barcelona, aprovat pel Ple i publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 i en el BOPB
de 12 de març de 2014, pel Text Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la seva normativa de desplegament,
així com per la resta de normativa legal aplicable.
2.14) Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma
fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota
mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà el
que figuri en el contracte corresponent.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i
en matèria ambiental.
2.16) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un
import mínim de mínim 300.000 euros.
2.17) Lloc de prestació de les obres
El lloc fixat per a la prestació dels treballs objecte del contracte són els habitatges dels
beneficiaris del programa d’arranjaments d’habitatges dels municipis de la província de
Barcelona menors de 300.000 habitants.
2.18) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes en l’article 52 del
TRLCSP, al Cap del Servei de Suport a Programes Socials adscrit a l’Àrea d’Atenció a les
Persones.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni d’altri, intervenir
en aquest procés de contractació com a licitador.
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o el seu cònjuge, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin
administradors.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal
La Gerència de serveis de Benestar Social (GSBS) posarà a l’abast del contractista les
dades de contacte dels tècnics de la Diputació (noms, cognoms i telèfon) que realitzaran el
seguiment. Fora d’aquestes dades no es permet el tractament d’altres dades, especialment
les relatives als usuaris finals de servei (propietaris o residents als habitatges objecte
d’arranjaments), sense l’autorització expressa de la GSBS. En el cas que el personal
vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions
de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat
o servei prestat.
Per la seva part la Diputació de Barcelona incorporarà les dades personals facilitades pel
Contractista en els fitxers Agenda i proveïdors, Contractació, i Gestió econòmica amb la
finalitat de la gestió del present contracte.
El Contractista s’obliga a respectar totes i cadascuna de les obligacions que poguessin
correspondre-li com a encarregat del tractament de dades de caràcter personal conforme a
les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), i qualsevol altre disposició complementària o regulació que resulti
aplicable.
En concret el Contractista haurà de complir amb les següents obligacions:
- Ha de tractar les dades personal única i exclusivament segons les instruccions de la
Gerència de serveis de Benestar Social.
- No pot destinar-les ni utilitzar-les per a qualsevol altra finalitat diferent a la indicada
expressament per la GSBS.
- No pot revelar, transferir, cedir o comunicar d’altra forma les dades tractades en el decurs
del present contracte, a aquest efectes tan sols permetrà l’accés a aquestes dades al
personal que tingui necessitat de conèixer-les exclusivament per a la prestació dels serveis
contractats i sempre que aquests treballadors estiguin subjectes a les mateixes obligacions
de confidencialitat i protecció de dades personals.
- El contractista garanteix, amb caràcter previ a la prestació dels serveis relacionats amb el
tractament de dades, que reuneix les garanties necessàries per a complir amb les
disposicions del RD 1720/2007, de 30 de desembre, que desenvolupa la LOPD, així com
l’aplicació de les mesures de seguretat de nivell bàsic a les dades tractades en el decurs del
present contracte.
- Un cop finalitzat el contracte ha de destruir la totalitat de les dades personals tractades,
així com qualsevol còpia o suport en els quals estiguessin contingudes.
Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a què es refereix la LOPD, s’exerciran
pels afectats davant la GSBS, per a la qual cosa el Contractista haurà de remetre-li de forma
immediata qualsevol sol·licitud rebuda en aquest sentit.
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2.20) Delegació i personal d’obra del contractista
No és procedent.
2.21) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
No és procedent.
2.22) Avaluació de riscos i Pla de Seguretat i Salut
Les obres tenen caràcter eventual i com a tal es defineixen, d'acord amb els Criteris
generals d’aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, aprovats per la Comissió
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball el dia 31 de gener de 2001.
El contractista estarà obligat a redactar una avaluació de riscos, tenint en compte els treballs
de manera genèrica i donant compliment a l'annex IV (Disposicions mínimes de seguretat i
salut que s'ha d'aplicar a les obres) del RD 1627/97, de 24 d'octubre.
El contractista ha d'aplicar les disposicions del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel
qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, incloses l’avaluació de riscos i la
planificació de l’activitat preventiva, d’acord amb l’article 1.3 del RD 1627/97.
El contractista ha de tenir la seva organització de prevenció. Mitjançant aquesta
organització, ha d’exercir les activitats preventives, que són una obligació general.
Durant l’execució dels treballs, el contractista estarà obligat al compliment dels “principis
generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex
IV del reial decret esmentat i obligacions concordants.
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball, en aplicació
de Estudi bàsic de seguretat i salut, i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997,
de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, el contractista estarà obligat al
compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els
articles 10 i 11 i en l’annex IV del reial decret esmentat i obligacions concordants.
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a
l’elaboració del Pla de seguretat i salut en el treball a què es refereix el paràgraf anterior, si
bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri
oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es
refereix el present Plec.
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre,
així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la
direcció facultativa i de la Diputació de Barcelona.
El contractista haurà de presentar cinc (5) exemplars en el moment de la signatura del
contracte. El Pla de seguretat i salut en el treball haurà de ser informat pel tècnic competent
en matèria de seguretat i salut i pel tècnic responsable del Servei de Suport a Programes
Socials promotor de les obres, i elevat pel cap del Servei a l’òrgan de contractació
competent per a la seva aprovació.
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En cas que el Pla de seguretat i Salut en el treball no obtingui la conformitat prèvia del
servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de deu (10) dies
hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.
2.23) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
No és procedent.
2.24) Legalització de les instal·lacions
Executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar l’acta de
recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant
dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels
projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i
dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de
redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per
tant, incloses en el pressupost de cada arranjament.
2.25) Permisos i llicències
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per
l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.
2.26) Gestió dels residus
El contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin
en la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les
obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els
costos de gestió d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).
2.27) Senyalització de les obres
No és procedent.

Nº EXPEDIENT: 2015/6873
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN EN LA
CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I ADAPTACIÓ
FUNCIONAL (ARRANJAMENTS) DELS HABITATGES DE LES PERSONES GRANS DE
MUNICIPIS MENORS DE 300.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
MITJANÇANT LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB DIFICULTATS
ESPECIALS I LA QUALITAT EN L’OCUPACIÓ
1

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és establir les condicions tècniques particulars de l’encàrrec
per a l’execució de les obres d’arranjament consistents en la rehabilitació i adaptació
153

funcional (arranjaments) dels habitatges de persones grans dels municipis menors de
300.000 habitants de la província de Barcelona mitjançant la inserció sociolaboral de
persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació.
Es tracta d’obres locals ordinàries de conservació i manteniment que incorporen reparacions
menors i millores funcionals pels habitatges, que es tramiten a d’acord amb l’article 34 i 35
del Reglament 13/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals. Al mateix temps, amb aquest contracte es pretén afavorir la
incorporació al món laboral de persones que pertanyen a col·lectius amb dificultats
especials.
El Programa d’Arranjament d’habitatges té la finalitat de garantir les condicions
d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i d’eficiència energètica mínimes mitjançant
la realització de reformes bàsiques als habitatges de les persones grans més vulnerables.
Es tracta, per tant, d’obres no estructurals i instal·lacions d’ajudes tècniques per a que la/les
persona/es beneficiària/es gaudeixi/n d’una major autonomia funcional i qualitat de vida en
el seu domicili.
En el marc del programa, la Diputació de Barcelona contractarà de 3 a 6 empreses
constructores per a l’execució dels arranjaments (empreses d’obres endavant), que són
l’objecte del present Plec, i una empresa responsable de la direcció facultativa de les obres
(d’ara endavant, empresa de direcció facultativa). Durant tota l’execució del programa, les
empreses d’obres hauran d’estar sota la coordinació de l’empresa de direcció facultativa.
2

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

El conjunt d’arranjaments es distribueixen en sis lots territorials formats per una o vàries
comarques de la província de Barcelona, exceptuant la ciutat de Barcelona.
Els lots territorials són els següents:

3

LOT 1

Barcelonès

LOT 2

Baix Llobregat

LOT 3

Vallès Occidental

LOT 4

Anoia
Alt Penedès
Garraf

LOT 5

Berguedà
Bages
Osona
Moianès

LOT 6

Vallès Oriental
Maresme

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROGRAMA

El programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans consisteix en la realització
de petites obres a l’interior dels habitatges. Aquestes es classifiquen en quatre tipologies
bàsiques d’intervenció descrites a continuació:
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Arranjaments en banys. Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de
millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal.
Arranjaments en cuina. Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de
millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina.
Arranjaments generals. Conjunt d’intervencions que tenen la finalitat de realitzar
adaptacions i/o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la
mobilitat general de la persona dins del seu habitatge.
Actuacions complementàries de millora de l’eficiència energètica dels domicilis: Petites
intervencions que puguin complementar els arranjaments citats i que tinguin com a
finalitat la millora energètica dels domicilis.
El desplegament d’intervencions es detalla al Catàleg de partides d’obra i Catàleg d’ajudes
tècniques descrits a l’Annex I i Annex II del present Plec.
El programa distingeix en els habitatges objecte d’intervenció del programa, entre persones
sol·licitants i persones beneficiàries. Les persones sol·licitants del programa seran persones
més grans de 65 anys, proposades pels serveis socials municipals, i que es trobin en
situació de fragilitat per qüestions d’edat, salut i/o manca d’autonomia personal, discapacitat
i/o dependència o en situació de vulnerabilitat en ser persones que viuen soles o amb una
altra persona gran. Les persones beneficiàries seran totes aquelles que conformin la unitat
de convivència de la llar.
També podran sol·licitar-lo de forma complementària les persones menors de 65 anys amb
necessitats especials en relació a la capacitat física i psíquica per desenvolupar les activitats
de la vida diària dins de la llar. Aquests casos hauran de ser proposats pels serveis socials
municipals i hauran d’estar verificats, prescrits i autoritzats d’acord amb els objectius i
tipologia d’intervencions del programa en els termes que es descriuen en els presents plecs.
En el cas de menors d’edat, caldrà la sol·licitud d’un progenitor o tutor legal.
El Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans es desenvolupa en les
següents fases d’actuació:
Fase de verificació, prescripció i autorització.
Previ a l’inici d’aquesta fase, la Diputació de Barcelona lliurarà a l’empresa de direcció
facultativa una relació d’Informes de derivació que constitueixen la demanda municipal
d’arranjaments.
Aquesta fase comprèn la verificació de les demandes d’arranjaments, la visita inicial de
valoració al domicili, la prescripció de les actuacions a dur a terme a l’habitatge i
l’acceptació de la persona sol·licitant, tal i com es detalla a l’apartat 6.1 del present plec.
En aquesta fase l’empresa de direcció facultativa haurà d’elaborar un Informe
d’adaptació funcional posterior a la realització d’una primera visita de valoració al
domicili, a la qual hauran d’assistir les empreses d’obres.
Aquesta finalitza amb l’autorització del pressupost per part de l’Ens local i l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.

155

Fase d’execució d’obres
Aquesta fase comprèn l’execució de les obres als habitatges tal i com es detalla a
l’apartat 6.2 del present plec.
En aquesta fase, les empreses d’obres rebran l’encàrrec d’obra per part de l’empresa de
direcció facultativa, una vegada autoritzat el pressupost per l’Ens local i l’Àrea d’Atenció a
les Persones de la Diputació de Barcelona.
Els Ens locals hauran de garantir la tramitació dels assabentats i permisos que
s’escaiguin abans de l’inici de les obres.
Aquesta fase conclou amb la notificació per part de l’empresa executora de les obres a
l’empresa de la direcció facultativa de la finalització formal de l’arranjament mitjançant el
Document 4 ‘Notificació de finalització de l'arranjament’ que es detalla a l’Annex III del
present plec.
Durant tota aquesta fase, l’empresa de direcció facultativa haurà de supervisar el
correcte desenvolupament dels treballs d’execució en termes de qualitat i compliment
dels terminis especificats al present document.
Fase de comprovació i conformació final
Aquesta fase comprèn la comprovació i conformació final de l’arranjament, tal i com es
detalla a l’apartat 6.3. del present plec.
En aquesta fase, l’empresa de direcció facultativa acreditarà la correcta execució de
l’arranjament mitjançant el Document 5 ‘Acta de comprovació i conformació final’ de
l’Annex III del present plec.
Per a cada arranjament, el termini màxim a transcórrer des del lliurament de l’Informe de
derivació a l’empresa de Direcció facultativa fins a la realització de la visita de valoració i
prescripció al domicili no podrà excedir els 90 dies naturals.
D’altra banda, el termini màxim des de la visita inicial de valoració i prescripció al domicili
fins a la data de l’Acta de comprovació i conformació final no podrà excedir els 90 dies
naturals. Aquest termini es distribuirà de la següent forma: des de la visita inicial de la fase
de verificació, prescripció i autorització fins a l’emissió de l’encàrrec d’obra per part de la
direcció facultativa no podran passar més de 30 dies; l’encàrrec d’obra s’haurà d’executar
per part de l’empresa d’obres en un termini no superior als 45 dies, de tal forma que entre la
visita inicial de la fase de verificació, prescripció i autorització i la finalització de l’obra no
transcorrin més de75 dies; quedarà un mínim de 15 dies, si s’esgoten aquests terminis, per
a realitzar l’Acta de comprovació i conformació final.
4

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA

Les activitats a desenvolupar durant l’execució del contracte es repetiran en dues edicions
que tindran la durada d’un any cadascuna, i que constaran de les següents fases:
1er mes 2n mes
Fase de verificació, prescripció i autorització
Fase d'execució de les obres
Fase de validació i conformació final
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Aquest cronograma es reproduirà en cada edició. El ritme d’execució haurà de ser continu al
llarg de tot el programa per garantir els objectius d’assoliment del programa.
5

RESPONSABILITATS DELS AGENTS PARTICIPANTS AL PROGRAMA

En el Programa d’Arranjament dels habitatges per a les persones grans hi participen els
següents agents:
-

Diputació de Barcelona
Ens locals
Empresa encarregada de la direcció facultativa (1 empresa per tot el programa)
Empreses responsables de l’execució de les obres o empreses d’obres (1 empresa per
cada àmbit territorial)

5.1 RESPONSABILITATS DE LES EMPRESES RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES
Les empreses responsables de l’execució de les obres seran les responsables de les
següents tasques:
Treballar sota la direcció de l’empresa de direcció facultativa durant tot el programa en
relació al procés, que s’inicia amb la planificació de les visites de valoració i prescripció
fins a la comprovació i conformació final de les obres.
Realitzar les visites de valoració i prescripció als domicilis conjuntament amb l’empresa
de direcció facultativa i els Serveis Socials municipals. En aquestes visites es prescriuran
les actuacions a dur a terme en cadascun dels habitatges, d’acord amb les seves
possibilitats constructives.
Proposar a l’empresa de direcció facultativa, i sempre abans d’iniciar l’arranjament, totes
aquelles actuacions que siguin diferents a les prescrites inicialment.
Dur a terme els arranjaments, una vegada enviat l’encàrrec d’obra per part de l’empresa
de direcció facultativa, en el termini màxim d’execució detallat a l’apartat 6.2 del present
plec.
Si començades les obres, l’empresa executora observés que s’han de realitzar
actuacions diferents a les que consten a l’Acta d’implantació prèvia, immediatament ho
posarà en coneixement de la direcció facultativa
Designar, com a mínim, un/a cap d’obra responsable de la bona marxa dels treballs i de
l’actuació del personal responsable de l’execució dels arranjaments.
Dotar els recursos tècnics suficients per garantir els terminis tant per a la realització de
les visites de valoració i prescripció, com per a l’execució i conformació final de les
intervencions.
Fer-se càrrec de l’adequada formació de la seva plantilla i del personal que contractin per
poder garantir la qualitat i eficàcia del programa.
Elaborar l’Avaluació de Riscos i el Pla de Seguretat i Salut abans de l’inici de les
intervencions. Per la seva banda, l’empresa de direcció facultativa dels arranjaments
validarà i, si s’escau, introduirà millores en les mesures correctores.
Emmagatzemar, transportar i tractar els residus d’acord amb la normativa vigent i les
ordenances municipals
Fer ús dels sistemes d’informació per a la gestió del programa proposats per l’empresa
de direcció facultativa per portar a terme la coordinació i seguiment del programa, en la
part objecte de l’àmbit de la seva competència.
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Informar a la empresa de direcció facultativa de les incidències que es puguin produir per
al seu enregistrament i gestionar-les en els terminis recollits en el document d’encàrrec o
en l’apartat 6.4 del present plec.
Comunicar la finalització de cada arranjament a l’empresa de direcció facultativa per a la
seva gestió i seguiment del programa.
Assistir a la visita de comprovació i conformació final conjuntament amb l’empresa de
direcció facultativa.
Donar-se per assabentat de les baixes d’expedients que li comuniqui l’empresa de
direcció facultativa.
5.2 RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA DE DIRECCIÓ FACULTATIVA
L’empresa de direcció facultativa serà responsable de desenvolupar les següents funcions
generals:
Recollir, registrar i verificar les sol·licituds municipals d’arranjaments derivades per la
Diputació de Barcelona.
Planificar territorialment les visites de valoració i prescripció als domicilis de les persones
sol·licitants d’acord amb el seu ritme de recepció.
Realitzar les visites de valoració i prescripció als domicilis, amb la presència de l’empresa
d’obres i els Serveis Socials municipals, i prescriure les actuacions a dur a terme en
cadascun dels habitatges, sempre que constructivament sigui possible.
Supervisar i comprovar la correcta execució dels arranjaments en termes de qualitat i
terminis que reculli el present Plec.
Fer el seguiment i control de l’execució del pressupost de les empreses constructores
contractades.
Recollir, registrar i gestionar les incidències que es produeixen d’acord als terminis que
recull el present plec i posar-les en coneixement de la Diputació de Barcelona.
Recollir, registrar i gestionar les baixes dels expedients derivades per la Diputació de
Barcelona.
Coordinar la comunicació entre els agents participants, així com assumir les tasques de
secretaria tècnica del programa derivades de les reunions de planificació i seguiment que
es realitzin als municipis, especialment aquelles corresponents a l’elaboració de les actes
que es desprenguin.
Elaborar la documentació de gestió recollida a l’Annex III del present plec.
Realitzar el seguiment de l’evolució de l’activitat general del programa seguint les pautes
indicades per la Diputació de Barcelona i en conformitat amb els recursos materials i
tecnològics descrits al present plec.
Participar en la comissió de seguiment mensual que convoqui la Diputació de Barcelona.
5.3 RESPONSABILITATS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La Diputació de Barcelona serà la responsable de les següents funcions generals:
Assignar el nombre d’arranjaments als Ens locals participants segons els criteris que la
Corporació estableixi.
Coordinar el seguiment tècnic general i econòmic del programa d’arranjaments
d’habitatges per a persones grans de la província de Barcelona.
Recollir les sol·licituds municipals i les comunicacions de baixa d’expedients per part dels
serveis socials municipals i derivar-les a l’empresa de direcció facultativa.
Assignar un codi d’expedient a cadascuna de les sol·licituds lliurades pels ajuntaments.
Autoritzar, conjuntament amb els ens locals, els pressupostos de les intervencions en el
termini que s’indica en el present plec.
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Constituir i participar en una comissió de seguiment del programa formada per
representants de la Diputació de Barcelona, de l’empresa de direcció facultativa i de les
empreses d’obres. Convocar mensualment la comissió i assumir les tasques de
secretaria tècnica pel que respecta a l’elaboració de convocatòries i actes de les
reunions.
Dissenyar, organitzar i gestionar, conjuntament amb l’empresa de direcció facultativa, les
reunions de coordinació que es desprenguin al llarg de l’execució del projecte.
Responsabilitzar-se de la comunicació del programa a nivell corporatiu i als municipis,
així com dels resultats i del material de difusió externa resultant, en els termes que la
Corporació consideri oportuns.
5.4 RESPONSABILITATS DELS ENS LOCALS
Als efectes informatius es relacionen les funcions generals que seran responsabilitat dels
ens locals:
Identificar els habitatges objecte d’intervenció del programa i realitzar la sol·licitud a la
Diputació de Barcelona mitjançant el canal i documentació de gestió que es proposi.
Vetllar per la garantia d’un compromís ferm per part de la persona sol·licitant a participar
en el programa.
Designar una persona referent única del programa al municipi.
Assistir a la visita inicial de valoració al domicili de la persona on s’avaluaran les
condicions particulars d’implantació de les actuacions sol·licitades, en referència a
aspectes personals de l’usuari i a les característiques físiques de l’habitatge.
Autoritzar, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, els pressupostos de les
intervencions en el termini que s’indica en el present plec.
Tramitar els assabentats i permisos d’obres que siguin necessaris per a l’execució de les
obres.
Coordinar i fer el seguiment directe del programa en el seu territori conjuntament amb la
persona que designi l’Àrea d’Atenció a les Persones i el/la coordinador/a tècnica
territorial que designi l’empresa de direcció facultativa.
Informar a l’empresa de direcció facultativa de totes les incidències que es produeixin.
Notificar a la Diputació de Barcelona les baixes d’expedients que es produeixin
mitjançant el canal i documentació de gestió que es proposi.
6

TASQUES ESPECÍFIQUES A DESENVOLUPAR PER LES EMPRESES D’OBRES

L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona comunicarà a cadascun dels
municipis el nombre d’arranjaments preassignats en funció de la distribució territorial
acordada en termes d’equitat i variables poblacionals (nombre de població major de 65
anys) per tal que aquests puguin realitzar les demandes individualitzades a l’Àrea d’Atenció
a les Persones.
En relació a la comunicació amb els municipis i la planificació territorial de l’activitat, les
empreses d’obres hauran de:
a) Comunicar a cadascun dels municipis el/la Cap d’obra responsable de l’execució dels
arranjaments de la seva competència, amb responsabilitats i tasques descrites a l’apartat
7.2 del present Plec, indicant les dades de contacte que siguin oportunes com correu
electrònic i telèfon.
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b) Realitzar les tasques de coordinació amb l’empresa de direcció facultativa, establint una
interlocució permanent amb els/les Coodinadors/es tècnics/ques territorials. Les tasques
aniran des de la planificació territorial de les intervencions, la programació de les visites
de valoració i prescripció domiciliàries o el seguiment de l’execució, així com de la gestió
i resolució de les incidències o el seguiment de les baixes que es vagin produint i que
siguin comunicades per la Diputació de Barcelona.
Les empreses d’obres seran les responsables de les següents tasques específiques en
cadascuna de les fases del programa:
6.1 EN RELACIÓ A LA FASE DE VERIFICACIÓ, PRESCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ
Les empreses d’obres seran les responsables de:
Avaluar les condicions particulars d’implantació del domicili de la persona (visita
domiciliària de valoració i prescripció), conjuntament amb l’empresa de direcció
facultativa i la participació dels serveis socials municipals. L’empresa de direcció
facultativa serà qui programi les visites en coordinació amb les empreses d’obres objecte
del contracte. Els criteris de valoració tindran en compte principalment:
Aspectes personals de la persona sol·licitant, analitzant les seves necessitats
sociosanitàries i el seu entorn.
Les característiques físiques de l’habitatge. S’aplicaran criteris professionals de
construcció.
Aquesta valoració es concretarà, per part de la Direcció facultativa, en l’elaboració d’un
Informe d’adaptació funcional que inclourà la següent documentació de gestió:
1. ‘Acta d’implantació prèvia’- Document 1, inclòs l’Annex III.
2. ‘Informe de prescripció’- Document 2, inclòs l’Annex III. Aquest document incorporarà
la següent informació:
2.1. Proposta d’intervenció. Aquesta indicarà la solució constructiva adequada
mitjançant una proposta que determinarà:
- Les actuacions d’obra a realitzar indicant la solució constructiva aplicable
(veure Catàleg de partides d’obra a l’Annex I)
- Els productes de suport (ajudes tècniques) a instal·lar (veure Catàleg d’ajudes
tècniques a l’Annex II)
Aquesta proposta d’intervenció s’elaborarà d’acord amb:
- La proposta municipal
- L’avaluació realitzada de les necessitats de la persona
- Les característiques de l’habitatge
- El catàleg d’actuacions i d’ajudes tècniques ofertades dins del programa
En el cas que durant l’avaluació de l’habitatge es detectin causes que motivin la
impossibilitat de dur a terme l’arranjament, l’Informe d’adaptació funcional s’acreditarà
amb l’Acta d’implantació prèvia, que haurà d’incorporar la incidència detectada que motivi
la baixa de l’expedient.
L’empresa de direcció facultativa traspassarà l’Informe d’adaptació funcional a l’Àrea
d’Atenció a les Persones i als Serveis Socials municipals perquè autoritzin les actuacions
que siguin oportunes o bé per tramitar la baixa d’un expedient, en cas de detectar una
incidència que impossibiliti dur a terme l’obra.
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2.2. Acceptació de l’arranjament per part de la persona sol·licitant.
2.3. Notificació a l’arrendador (per a habitatges de lloguer) de l’assabentat (o requerir
la prèvia autorització, si escau), per aquelles intervencions que ho precisin
d’acord amb la legislació vigent .
2.4. Aprovació de l’obra per part la comunitat de propietaris, si s’escau, en cas
d’intervencions que afectin a zones comuns, d’acord amb la legislació vigent.
2.5. Pressupost de la intervenció.
Els Ens locals i la Diputació de Barcelona hauran d’autoritzar els pressupostos
de les intervencions per iniciar la fase d’execució de les obres que es detalla a
continuació. Aquesta autorització es realitzarà en un termini màxim de 10 dies.
6.2 EN RELACIÓ A LA FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Les empreses d’obres seran les responsables de:
Recepcionar el Document 3 “Encàrrec i comunicacions d’execució” inclòs a l’Annex III
del present plec, en el què consten les ordres d’execució elaborades per l’empresa de la
direcció facultativa. En aquest document s’inclourà la següent informació:
1. Les actuacions que es faran, amb l’amidament i el pressupost de cadascuna de les
partides d’obra que s’utilitzaran i de les ajudes tècniques que s’instal·laran
2. Les condicions d’execució de cada partida d’obra i les condicions de col·locació de
cada ajuda tècnica
3. Les mesures de seguretat i salut a adoptar
4. La documentació tècnica i gràfica que sigui necessària.
El Document 3 ‘Encàrrec i comunicacions d’execució’ servirà al contractista per a derivarho a l’Ens local per tramitar els assabentats i permisos que siguin necessaris.
Realitzar les obres als domicilis en un termini que no ha de ser superior a 3 dies naturals.
Diligenciar el llibre d’incidències d’acord amb la direcció facultativa i amb la coordinadora
de seguretat i salut, si escau.
Comunicar a l’empresa de direcció facultativa les incidències que detecti durant
l’execució dels arranjaments i, en el seu cas, gestionar i resoldre aquestes d’acord amb
el nou document d’encàrrec i comunicació d’execució que reculli les modificacions.
Garantir l’adequada realització dels arranjaments pel que fa a la qualitat, les condicions
d’execució i/o col·locació, les mesures de seguretat i salut i els terminis descrits als
Plecs.
Les empreses d’obres comunicaran a l’empresa de direcció facultativa la finalització de
l’arranjament i aquesta ho notificarà a la Diputació de Barcelona mitjançant el Document
4 ‘Notificació de finalització de l’arranjament’ de l’Annex III.
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6.3 EN RELACIÓ A LA FASE DE COMPROVACIÓ I CONFORMACIÓ FINAL
Les empreses d’obres seran les responsables de:
Assistir a la visita de comprovació i conformació final de cadascuna de les actuacions al
domicili conjuntament amb l’empresa de direcció facultativa. Aquesta haurà d’elaborar el
Document 5 ‘Acta de comprovació i conformació final’ recollit a l’Annex III, i haurà
d’informar als Serveis Socials municipals amb suficient antelació per a que puguin
programar la seva assistència.
L’Acta de comprovació i conformació final haurà de ser lliurat per l’empresa de direcció
facultativa a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, als Serveis
Socials municipals i a les empreses d’obres contractades per a la gestió dels pagament
de les obres.
6.4 INCIDÈNCIES POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DE L’ARRANJAMENT
Les incidències que es produeixin un cop finalitzat l’arranjament s’hauran de resoldre per
les l’empreses d’obres en els terminis màxims següents :
-

-

7

Greus: incidències constructives amb caràcter d’emergència: fuites, humitats i
aquelles que afectin a tercers. Aquestes s’hauran de resoldre en un termini màxim de
24 hores a partir de que l’empresa de la direcció facultativa la prescrigui i la notifiqui
com a incidència greu.
Moderades: obres inacabades: portes, tractament de runes, acabaments, entre
d’altres. Aquestes s’hauran de resoldre en un termini màxim de 5 dies naturals.
Lleus: manca subministrament d’elements de suport: cadires, barres, agafadors,
elevadors, entre d’altres. Aquestes s’hauran de resoldre en un termini màxim de 7
dies naturals.
RECURSOS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

7.1 SOBRE ELS RECURSOS MATERIALS I TECNOLÒGICS
L’empresa de direcció facultativa posarà a disposició dels agents participants, i per tant de
les empreses d’execució de les obres, un sistema d’informació per a la gestió integral del
Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans amb les següents
funcionalitats:
Gestió d’expedients
Gestió d’incidències
Gestió de baixes
Elaboració d’informes i estadístiques
Aquest sistema d’informació haurà de poder gestionar la totalitat del documents recollits a
l’Annex III del present Plec.
7.2 SOBRE ELS RECURSOS HUMANS
Les empreses d’obres hauran de destinar, com a mínim, per a cada un dels lots, els
següents perfils professionals, durant tot el desenvolupament del programa:
- Un/a Cap d’obra
- Equip tècnic responsable de l’execució de les obres
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Amb caràcter general, hauran de dotar els recursos tècnics suficients per garantir els
terminis tant per a la realització de les visites de valoració i prescripció, com per a l’execució
i conformació final de les intervencions.
7.2.1 Cap d’obra
El/la Cap d’obra desenvoluparà les següents tasques:
Assumir les tasques de coordinació amb l’empresa de direcció facultativa durant tot el
programa pel que respecta al procés que va des de la planificació de les visites de
valoració i prescripció fins a la comprovació i conformació final de les obres.
Supervisió de l’execució dels treballs.
Establir la comunicació amb els Serveis Socials municipals en els termes recollits al
present plec.
Garantir el compliments dels requeriments del contracte en termes de qualitat i terminis.
Vetllar pel seguiment tècnic de les execucions i les qualitats dels materials utilitzats.
Recollir, gestionar i resoldre les incidències de l’àmbit de la seva competència en els
terminis recollits al present plec.
Realitzar les visites de valoració i prescripció als domicilis de les persones sol·licitants
acompanyat per l’empresa de direcció facultativa i els Serveis Socials municipals, on es
prescriuran les actuacions a dur a terme en cadascun dels habitatges, sempre que
constructivament sigui possible.
Acompanyar a l’empresa de direcció facultativa durant les visites de comprovació i
conformació final al domicili de les persones sol·licitants.
Emmagatzemar, transportar i tractar els residus d’acord amb la normativa vigent i les
ordenances municipals.
7.2.2 Equip tècnic
L’equip tècnic, dins l’àmbit de responsabilitat de l’empresa, serà el responsable de
l’execució les obres d’arranjament als domicilis de les persones sol·licitants d’acord amb la
qualitat i els terminis detallats en el present plec i comunicarà les incidències que es
produeixin al Cap d’obra.
8

MECANISMES DE SEGUIMENT

Les empreses d’obres hauran de responsabilitzar-se de les següents tasques relatives al
seguiment tècnic del programa:
Informar setmanalment a l’empresa de direcció facultativa de l’estat de les intervencions,
del nombre d’equips de treball dedicats, de les intervencions diàries de cada equip de
treball i de les execucions finalitzades, així com de la previsió d’execucions.
Participar a la reunió mensual de la comissió de seguiment tècnic del programa formada
per representants de la Diputació de Barcelona i per l’empresa de la direcció facultativa.
En representació de l’empresa executora de les obres hi assistirà el delegat designat per
a l’execució dels arranjaments.
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s.programessocials@diba.cat · www.diba.cat

Annex I
(17 pàgines)
CATÀLEG DE PARTIDES D’OBRA
El cap del Servei de Suport de Programes Socials
Josep A. Domínguez Rubio
Barcelona, 18 de desembre de 2015
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PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES PER A PERSONES GRANS

CATÀLEG DE PARTIDES D'OBRA
1
TIPUS
D'ACTIVITAT

BANY

TIPUS D'ACTUACIÓ
1.1.1 Substitució de banyera
per dutxa

1

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor

20,16 €/m²

1.1.2 Substitució de plat de
dutxa per dutxa

2

Arrencada de paviment de terrazo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor

22,05 €/m²

3

Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor

19,54 €/m²

4

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor

23,44 €/m²

5

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

15,62 €/m²

6

Arrencada de plat de dutxa, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa d'evacuació
d'aigües residuals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

54,85 €/u

7

Arrencada de banyera, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa d'evacuació
d'aigües residuals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

131,70 €/u

1.1.3 Adaptació de la dutxa
1.1.
HIGIENE
CORPORAL

PREU MÀXIM
UNITARI (sense
IVA)

PARTIDA D'OBRA

1.1.4 Adaptació de la banyera
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8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18

Arrencada de mampara de banyera o dutxa existent amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor
Regularització del terra i formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3
de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix màxim, amb
acabat remolinat
Impermeabilització de parament amb cautxú líquid, amb una dotació 2.5 kg/m² prèvia
imprimació
Enrajolat de parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb rajola
ceràmica esmaltada, de 16 a 25 peces/m², col·locades amb morter adhesiu i rejuntat
amb beurada CG1
Enrajolat de parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb rajola
ceràmica (tipus gresite) de 2,5x2,5cm, subministrades en plaques quadrades de 31,9
cm, col.locades amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada CG1
Paviment de rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar (classe 3 segons CTE DB
SUA) de 26 a 45 peces/m², col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu i rejuntat
amb beurada
Desguàs sifònic per a dutxa encastada al paviment, amb reixeta incorporada, de PVC
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC
Tub de desguàs d'aparell sanitari de PVC-U, de paret massissa àrea d'aplicació B, de
diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Reparació de desguassos i baixants. Reparació de junts de baixants de fibrociment
amb nou rejuntat i segellat amb massilla asfàltica d'aplicació en calent
Subministrament i col·locació de canaleta d'acer inoxidable amb reixa perforada
quadrada per a dutxa amb sifó extraible (referència de prestacions equivalent a model
ACO Building Drainage)
Desviació de tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
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18,28 €/u
7,63 €/m²
35,89 €/m²
56,16 €/m²

66,46 €/m²

73,25 €/m²
52,46 €/m²
29,59 €/m
12,95 €/u
175,90 €/m
19,66 €/m
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19

Subministrament i col·locació de cortina de dutxa de poliester (teixit hidrofugat,
repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2, qualitat mínima 300 deniers), color blanc, amb
ullets, amb vora i filet de plom a la part baixa i d'un màxim de 2,00 m d'alçada. Inclou
barra de suport plastificada (recta o en angle), anelles i accessoris

37,48 €/u

20

Subministrament i col·locació de cortina de dutxa de poliester (teixit hidrofugat,
repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2, qualitat mínima 300 deniers), color blanc, amb
ullets, amb vora i filet de plom a la part baixa i d'un màxim de 2,50 m d'alçada. Inclou
barra de suport plastificada (recta o en angle), anelles i accessoris

40,05 €/u

21

Desplaçament vertical de cortina de dutxa existent ancorada amb fixacions
mecàniques. Inclou reparació puntual d'ancoratge previ

11,50 €/u

22

Subministrament i col·locació d'un segon suport per a telèfon de dutxa, mural, muntat
superficialment a una alçada de 1,10 m

7,85 €/u

23
24

Desplaçament vertical del suport per a telèfon de dutxa, mural, muntat superficialment.
Inclou reparació puntual d'ancoratge previ
Ribet de pvc per impedir vessar o sobreeixir aigua del recinte de dutxa adherit al
paviment de10mm d'amplada x 3mm d'alçada amb cantells adorronits i cromat
superficialment
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9,50 €/u
5,33 €/m

25

Formació de recinte de dutxa (fins a 1m² de superfície) en substitució de banyera que
inclou els següents treballs:
-Formació de sistema de recollida d'aigües mitjançant vàlvula de desguàs sifònic
registrable amb reixeta incorporada d'acer inoxidable per a dutxa encastada al
paviment, tub de desguàs de PVC-U de diàmetre 40mm fins a baixant, inclosa la
connexió. Inclou encastat de desguàs i tub en el gruix del paviment, sense afectar
elements estructurals.
-Preparació, arrebossat i regularització de paret per rebre nou revestiment (fins una
alçada de 60cm) i terra per rebre plat de dutxa
-Subministrament i col·locació de plat de dutxa ocupant tota la zona de la dutxa,
extraplà de 3cm de gruix (encastat al nivell del paviment si és possible) de resines de
polièster colorejades en massa i acabat amb una resina superficial (tipus Gel Coat,
antilliscant classe 3 segons CTE DB SUA) rejuntat amb segellador (sikaflex o
equivalent)
-Formació de sòcol fins a una alçada de 60cm amb enrajolat ceràmic (tipus gresite) o
plafons de la mateixa qualitat i color que el plat de dutxa, en substitució de l'enrajolat
preexistent)
-Petits treballs complementaris d'ajust i terminació

795,12 €/u

26

Formació de recinte de dutxa (d'1m² a 1,20m² de superfície) en substitució de banyera
que inclou els següents treballs:
-Idem partida anterior

844,12 €/u

27

Formació de recinte de dutxa (d'1,20m² a 1,40m² de superfície) en substitució de
banyera que inclou els següents treballs:
-Idem partida anterior

892,21 €/u

28

Formació de recinte de dutxa (d'1,40m² a 1,60m² de superfície) en substitució de
banyera que inclou els següents treballs:
-Idem partida anterior

948,51 €/u
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29

Formació de recinte de dutxa (fins a 1m² de superfície) en substitució de plat de dutxa
que inclou els següents treballs:
-Formació de sistema de recollida d'aigües mitjançant vàlvula de desguàs sifònic
registrable amb reixeta incorporada d'acer inoxidable per a dutxa encastada al
paviment, tub de desguàs de PVC-U de diàmetre 40mm fins a baixant, inclosa la
connexió. Inclou encastat de desguàs i tub en el gruix del paviment, sense afectar
elements estructurals.
-Preparació, arrebossat i regularització de paret per rebre nou revestiment (fins una
alçada de 20cm) i terra per rebre plat de dutxa
-Subministrament i col·locació de plat de dutxa ocupant tota la zona de la dutxa,
extrapla de 3cm de gruix (encastat al nivell del paviment si és possible) de resines de
poliéster colorejades en massa i acabat amb una resina superficial (tipus Gel Coat,
antilliscant classe 3 segons CTE DB SUA) rejuntat amb segellador (sikaflex o
equivalent)
-Formació de sòcol fins a una alçada de 20cm amb enrajolat ceràmic (tipus gresite) o
plafons de la mateixa qualitat i color que el plat de dutxa, en substitució de l'enrajolat
preexistent)
-Petits treballs complementaris d'ajust i terminació

702,21 €/u

30

Formació de recinte de dutxa (d'1m² a 1,20m² de superfície) en substitució de plat de
dutxa que inclou els següents treballs:
-Idem partida anterior

751,32 €/u

31

Formació de recinte de dutxa (d'1,20m² a 1,40m² de superfície) en substitució de plat
de dutxa que inclou els següents treballs:
-Idem partida anterior

797,51 €/u

32

Formació de recinte de dutxa (d'1,40m² a 1,60m² de superfície) en substitució de plat
de dutxa que inclou els següents treballs:
-Idem partida anterior

847,25 €/u
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1.1.5 Canvi d'aixetes

33

Suplement per emmarcat prefabricat conjuntament amb el plat (com a element de
contenció d'aigua) als costats lliures del plat de dutxa extraplà (3cm + 1cm de gruix)
de resines de polièster colorejades en massa i acabat amb una resina superficial (tipus
Gel Coat, antilliscant classe 3 segons CTE DB SUA)

89,29 €/u

34

Suplement per treballs verticals en alçada, a patis o façanes, que requereixen mitjans
especials

39,67 €/h

35

Arrencada puntual d'aixetes, tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

8,97 €/m

36
37

38

1.2.
ÚS DEL WC

1.2.1 Substitució de wc

Desmuntatge i muntatge de nou de les aixetes de la banyera o de la dutxa
Mesclador empotrat per dutxa amb telèfon i tub flexible de 1,70m i suport articulat
conectat a presa d'aigua (referència de prestacions equivalent a model LOGICA de
ROCA). Inclou la modificació puntal de la instal·lació de distribució d'aigua freda i
calenta
Mesclador exterior per dutxa amb telèfon i tub flexible de 1,70m i suport articulat
connectat a presa d'aigua (referència de prestacions equivalent a model LOGICA de
ROCA).

5,10 €/u
139,15 €/u

125,90 €/u

39

Aixeta mescladora termostàtica exterior amb desviador-regulador de caudal per banydutxa, i dutxa de telèfon flexible de 1,70 m i suport articulat, conectat a presa d'aigua
(referència de prestacions equivalent a model TARGA de ROCA).

220,81 €/u

40

Substitució de dutxa de telèfon d'aspersió fixa i amb tub flexible d'1,70m per dutxa de
telèfon amb palanca per interceptar el pas de l'aigua i amb tub flexible de 2m de
longitud i doble suport articulat muntat superficialment

27,12 €/u

41

Substitució de dutxa de telèfon d'aspersió fixa i amb tub flexible d'1,70m per dutxa de
telèfon
amb tub flexible de 2m de longitud i doble suport articulat muntat
superficialment

14,12 €/u

42

Arrencada de cisterna alta d'inodor,suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

28,04 €/u
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contenidor
1.2.2 Adaptació de wc

43
44
45

46

47

48

Arrencada de wc, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor
Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida vertical/horitzontal, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
Desguàs d'inodor de tub de PVC-U, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre
110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Inodor de porcellana vitrificada de color blanc de sortida vertical o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega (de doble polsador per estalvi
d'aigua) i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'aigua i d'evacuació (referència de prestacions equivalent a model ACCES
de ROCA, h=48cm per sortida horitzontal i h=43cm per sortida vertical + 2,8cm de
seient, L=67cm). Instal·lat i en ús
Inodor de porcellana vitrificada de color blanc de sortida verical o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega (de doble polsador per estalvi
d'aigua) i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'aigua i d'evacuació
(referència de prestacions equivalent a model
MERIDIAN HANDICAP de ROCA, h=44cm + 2,8cm de seient, L=75cm). Instal·lat i en
ús
Inodor de porcellana vitrificada de color blanc de sortida verical o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega (de doble polsador per estalvi
d'aigua) i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'aigua i d'evacuació
(referència de prestacions equivalent a model
MERIDIAN de ROCA, h=40cm + 2,8cm de seient, L=64,5 cm). Instal·lat i en ús

171

63,46 €/u
122,71 €/u
40,51 €/m

223,30 €/u

305,20 €/u

373,30 €/u

49

Inodor de porcellana vitrificada de color blanc de sortida verical o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega (de doble polsador per estalvi
d'aigua) i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'aigua i d'evacuació
(referència de prestacions equivalent a model
MERIDIAN COMPACT de ROCA, h=40cm + 2,8cm de seient, L=60cm). Instal·lat i en
ús

404,30 €/u

50

Inodor de porcellana vitrificada de color blanc de sortida verical o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega (de doble polsador per estalvi
d'aigua) i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'aigua i d'evacuació
(referència de prestacions equivalent a model
VICTORIA de ROCA, h=38,5 cm + 2,8cm de seient, L=66,5 cm). Instal·lat i en ús

190,10 €/u

51

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical o horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna alta i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'aigua i d'evacuació (referència de
prestacions equivalent a model VICTORIAde ROCA, h=38,5 cm + 2,8cm de seient,
L=51 cm). Instal·lat i en ús

96,30 €/u

52

Inodor mural de porcellana vitrificada de sortida horitzontal amb seient, tapa, cisterna
empotrada, mecanismes de descàrrega (de doble polsador per estalvi d'aigua) i
alimentació incorporats, suport autoportant d'acer per a fixació de sanitari, de color
blanc i connectat a la xarxa d'evacuació (referència de prestacions equivalent a model
MERIDIAN COMPACT de ROCA, L=48 cm). Instal·lat i en ús

597,36 €/u

53

Subministrament i col·locació de cisterna adosada d'alta posició, 6/9 litres, revestida
contra la condensació. Inclou la modificació d'instal·lació de distribució d'aigua freda
fins un màxim de 2m de longitud. Instal·lat i en ús

57,95 €/u

54

Subministrament i col·locació de triturador sanitari i bomba d'evacuació per a wc
(referència de prestacions equivalent a model SANITRIT). Instal·lat i en ús

732,12 €/u

55

Subministrament i col·locació de triturador sanitari i bomba d'evacuació per a bany
complet (referència de prestacions equivalent a model SANIPLUS). Instal·lat i en ús

940,05 €/u
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1.3.1 Substitució de lavabo
1.3.2 Adaptació de lavabo

1.3.
ÚS DEL
LAVABO

56

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

25,16 €/u

57

Desmuntatge i muntatge de lavabo, col·locat amb suports murals amb desconnexió i
connexió a xarxa d'aigua i d'evacuació

108,50 €/u

58

Lavabo de porcellana vitrificada de color blanc, col·locat amb suports murals connectat
a la xarxa d'evacuació (referència de prestacions equivalent a model CIVIC de ROCA,
800x550 mm). Instal·lat i en ús.

262,00 €/u

59

Lavabo de porcellana vitrificada de color blanc, col·locat amb suports murals connectat
a la xarxa d'evacuació (referència de prestacions equivalent a model ACCES de ROCA,
640 x 550 mm). Instal·lat i en ús.

114,80 €/u

60

Lavabo de porcellana vitrificada de color blanc, col·locat amb suports murals connectat
a la xarxa d'evacuació (referència de prestacions equivalent a model VICTORIA de
ROCA 520 x 410 mm). Instal·lat i en ús.

99,00 €/u

61

Lavabo compacte de porcellana vitrificada de color blanc, col·locat amb suports murals
connectat a la xarxa d'evacuació (referència de prestacions equivalent a model HALL
de ROCA 500 x 250 mm). Instal·lat i en ús.

148,15 €/u

62

Lavabo angular compacte de porcellana vitrificada de color blanc, col·locat amb suports
murals connectat a la xarxa d'evacuació (referència de prestacions equivalent a model
HALL de ROCA 350 x 430 mm). Instal·lat i en ús.

138,27 €/u

63
64

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC
Desguàs de lavabo de tub de PVC-U, de paret massissa àrea d'aplicació B, de
diàmetre 40 mm, i sifó de botelló de PVC connectat a un ramal de PVC fins a baixant,
caixa o clavegueró
173

22,66 €/u
32,59 €/u

1.3.3 Canvi d'aixetes

1.3.4 Substitució de mirall
1.3.5 Adaptació de mirall

1.4.1 Eliminació de bidet

65

Plafó prefabricat de resina de polièster, colorejat en massa i acabat amb una resina
superficial (tipus Gel Coat) similar al plat de dutxa) per protecció del moble del lavabo

115,10 €/u

66

Desmuntatge i muntatge de lavabo, col·locat amb suports murals amb desconnexió i
connexió a xarxa d'aigua i d'evacuació

108,50 €/u

67
94

Arrencada puntual d'aixetes, tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

8,97 €/m

68

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets i amb maneta gerontológica
(referència de prestacions equivalent a model LOGICA de ROCA). Instal·lada i en ús.

119,00 €/u

69

Retirada de mirall existent i substitució per mirall amb marc cromat de dimensions
mínimes 60 x 80cm (a x h) amb dos punts d'ancoratge

53,48 €/u

70

Inclinació de mirall amb suplement de fusta

25,38 €/u

71
72

1.4.
ÚS GENERAL

1.4.2 Millora de la salubritat i
estalvi d'aigua

Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de
les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor
Neteja i consolidació de paviment de rajola ceràmica amb producte mineralitzador de
base hidròfuga transpirant

25,63 €/u
24,75 €/m²

73

Petites reparacions de manteniment dels mecanismes, de la cisterna del vàter, de les
aixetes (aixetes mal collades, canvi de juntes), del desguàs del wc, del sifó del lavabo i
actuacions similars

15,13 €/u

74

Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb
aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en
camió cisterna

263,77 €/u
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1.5.1 Col·locació
tècniques

d'ajudes
75

76
77
1.5.
ÚS AMB
AJUDES
TÈCNIQUES

Col·locació d'agafador o de barra de recolzament fixa simple amb 2 punts de
recolzament amb fixacions mecàniques (subministrament a part segons catàleg
d'ajudes tècniques, ref. 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4)
Col·locació d'agafador o de barra de recolzament fixa simple amb 3 punts de
recolzament amb fixacions mecàniques (subministrament a part segons catàleg
d'ajudes tècniques, ref. 4.1.2, 4.2.5)
Col·locació d'agafador o de barra de recolzament fixa simple amb 4 punts de
recolzament amb fixacions mecàniques (subministrament a part segons catàleg
d'ajudes tècniques, ref. 4.2.6)

8,12 €/u

14,21 €/u
18,27 €/u

78

Col·locació de barra abatible amb 1 punt de recolzament amb fixacions mecàniques a
la paret i punt de recolzament simple a la paret sense recolzament a terra
(subministrament a part segons catàleg d'ajudes tècniques, ref. 4.3.1)

17,26 €/u

79

Col·locació de barra abatible amb 1 punt de recolzament amb fixacions mecàniques a
la paret i un punt de recolzament simple a terra (subministrament a part segons catàleg
d'ajudes tècniques, ref. 4.3.2)

13,20 €/u

80

Col·locació de barra abatible amb 1 punt de recolzament amb fixacions mecàniques a
terra (subministrament a part segons catàleg d'ajudes tècniques, ref. 4.3.3)

15,23 €/u

81
82

Col·locació de barra giratòria amb punts de recolzament amb fixacions mecàniques a
terra i a la paret (subministrament a part segons catàleg d'ajudes tècniques, ref. 4.3.4)
Col·locació de seient de dutxa fix o abatible amb 2 punts de recolzament amb fixacions
mecàniques (subministrament a part segons catàleg d'ajudes tècniques, ref. 4.5.5,
4.5.6 i 4.5.7)

16,25 €/u
18,97 €/u

NOTA: els preus unitaris màxims són orientatius ja que corresponen al preu de sortida del l’expedient de contractació de l’execució de les obres i es poden veure
modificats a la baixa per les ofertes dels licitadors. (aquesta nota és vàlida per a tots els preus d’aquest catàleg).
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2

CUINA

TIPUS
D'ACTIVITAT

TIPUS D'ACTUACIÓ
2.1.
MILLORA
FUNCIONAL I
SEGURETAT
D'ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS

2.1.1 Tall de subministrament
de gas

2.2.1 Substitució de placa de
gas per placa elèctrica

PARTIDA D'OBRA

83

Anul·lació de subministrament de gas natural incloent els tràmits
necessaris davant de la companyia subministradora

a càrrec de
l'usuari

84

Anul·lació de subministrament de GLP (butà o propà) incloent els
tràmits necessaris davant de la companyia subministradora

a càrrec de
l'usuari

85

Substitució de placa encastada de gas per placa elèctrica de
vitroceràmica amb tres plaques d'inducció 510 x 510 mm

595,75 €/u

86
87

2..2. CUINAR

88
2.2.2 Substitució d'element de
cocció de gas en mal
estat

PREU MÀXIM
UNITARI (sense
IVA)

Substitució de placa encastada de gas per placa elèctrica de
vitroceràmica amb quatre elements calefactors 590 x 510 mm amb
comandaments laterals metalitzats
Substitució de placa encastada de gas per placa elèctrica de
vitroceràmica amb dos elements calefactors i amb dues plaques
d'inducció 590 x 510 mm
Substitució de placa encastada per xapa d'acer inoxidable neutra

320,00 €/u
564,00 €/u
110,25 €/u

89

Substitució de placa encastada de gas en mal estat per placa
encastada de gas, amb desconnexió automàtica de seguretat, de
quatre focs 510x510mm

217,15 €/u

90

Substitució de cuina de lliure instal·lació amb quatre elements i forn
inferior a gas, amb desconnexió automàtica de seguretat, de
dimensions 600x600x850 mm. Instal·lada i en ús.

512,29 €/u

176

Àrea de Presidència
Secretaria General

2.2.3 Subministrament
d'element de cocció

2.3.1 Substitució d'aigüera de
cuina en mal estat

2.3.2 Canvi d'aixetes
2..3. ÚS DE
L'AIGÜERA

91

Subministrament de microones de 800 W i una capacitat de 21 l

92

Subministrament de placa elèctrica de lliure instal·lació amb dos
elements calefactors i amb comandaments frontals, muntada sobre
suports

86,28 €/u

93

Substitució d'aigüera existent per aigüera de planxa d'acer inoxidable
amb dues piques, 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50cm
d'amplària, encastada a un taulell de cuina i connectada a la xarxa
d'evacuació (referència de prestacions equivalent a model CLASSIC
de TEKA). Instal·lada i en ús

135,68 €/u

94
67
95

2.3.3 Millora de la salubritat i
estalvi d'aigua

2.4. ÚS
GENERAL

2.3.4 Reforç d'il·luminació a
zones de treball

Arrencada puntual d'aixetes, tubs i accessoris d'instal·lació de
distribució d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor
Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó
daurat, broc llarg giratori i amb maneta gerontològica, connectada a
presa d'aigua (referència de prestacions equivalent a model LOGICA
de ROCA). Instal·lada i en ús.

101,50 €/u

8,97 €/m

137,45 €/u

96

Petites reparacions de manteniment de les aixetes (mal collades,
canvi de juntes), del desguàs, del sifó i actuacions similars

15,13 €/u

97

Subministrament i col·locació de fluorescent de 36W i diàmetre 26 mm
amb una temperatura de color de 3000 o 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85 i amb un màxim de 3 m d'extensió de cable
col·locat superficialment dintre de regleta de plàstic, instal·lat i en ús.

123,15 €/u
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2.3.5 Subministrament
nevera

de

98
99
100

2.3.6 Mobiliari. Moble auxiliar
101
2.3.7 Mobiliari. Substitució de
tiradors

3

102

Subministrament de nevera de lliure instal·lació amb una capacitat de
140 l bruts col·locada sota taulell
Subministrament de nevera de lliure instal·lació amb una capacitat de
217 l bruts de 1,17 m
Subministrament de nevera amb congelador de lliure instal·lació amb
una capacitat de 210 l bruts (nevera) i 70 l bruts (congelador)
Subministrament i col·locació de moble baix auxiliar de 50 x 60 cm i
75 cm d'alçada amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, de 16 mm de gruix, acabat amb melamina amb
agafador accessible i amb 3 calaixos muntats sobre guies extraïbles
Retirada d'agafador de calaix o porta d'armari existent i col·locació
d'agafador accessible amb dos punts de recolzament amb fixacions
mecàniques (subministrament a part segons catàleg d'ajudes
tècniques, ref. 4.6.3)

263,90 €/u
463,86 €/u
615,12 €/u

355,25 €/u

6,80 €/u

GENERALS
TIPUS
D'ACTIVITAT

TIPUS D'ACTUACIÓ
3.1.1 Ampliació de porta

3.1.
MOBILITAT

3.1.2 Canvi de gir de porta

PARTIDA D'OBRA
103
104

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre contenidor
Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

178

PREU MÀXIM
UNITARI (sense
IVA)
7,82 €/u
50,20 €/u
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3.1.3 Modificació
de
la
configuració d'un espai

105

Full per a porta interior batent i tapajunts, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària amb
maneta (referència de prestacions equivalent a model 2028_T o model 2028B_T
d'ARCON)

195,39 €/u

106

Full per a porta interior corredissa i tapajunts, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix,
de cares llises i estructura interior de cartró, per a un buit d'obra total de 90x210cm, amb
mecanisme exterior i envellidor de fusta pintada tapant la guia amb tiradors (referència
de prestacions equivalent a model manillon sèrie 200-Tubular d'ARCON)

323,60 €/u

107

Canvi de gir de porta amb modificació de galzes i fixacions, deixant-la preparada per
pintat posterior

142,28 €/u

108

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, incloent-hi tapajunts

109

Desmuntatge i muntatge de full de porta interior de fusta de fins a 2m² de superfície, per
a la seva reparació, reajustat o aplomat

110

Subministrament i col·locació de vidre lluna incolora de 6mm de gruix, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

41,68 €/m²

111

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor

11,34 €/m²

112
113

Envà recolzat divisori de 4cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment
1:8
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
179

28,89 €/m²
132,57 €/u

33,47 €/m²
43,31 €/m²

114

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00m d'alçària, com a màxim,
amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

16,13 €/m²

115

Subministrament i col·locació de sòcol de fusta envernissada de 10cm d'alçària

12,60 €/m

116

Reparació de fals sostre fruit d'una modificació de l'espai
Desplaçament de radiador i desviació, fins a un màxim de 2m, de tuberies de coure de
22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat encastat

21,56 €/m²

117
3.1.4 Anivellament paviments
(interior-exterior)

118

Subministrament i col·locació de rampa per superació de petits desnivells o passos de
balconeres, amplada mínima 90 cm, (referència de prestacions equivalent a model
Excellent Ramp Kit de STEPLESS)

452,15 €/u

119

Subministrament i col·locació de rampa prefabricada (metàl.lica o de fusta), antilliscant i
fixada a terra, amplada mínima 90 cm, per superació de graó de 18 cm al 12 %

215,35 €/u

120

Formació de rampa de formigó feta in situ de consistència plàstica, grandaria màxima
del granulat 10mm, abocat amb bomba, remolinat a mà, i muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb tauler de fusta

350,00 €/m²

121

Tractament antilliscant sobre paviment existent amb dues capes d'esmalt de poliuretà
de dos components amb incorporació de pols de quars

10,15 €/m²

122

Tractament antilliscant sobre paviment existent amb neteja prèvia amb producte
desengreixant, una capa de producte antilliscant i tractament final neutralitzador
(referència de prestacions equivalent a antisplip system de STAINOUT

10,75 €/m²

123

Enderroc de mobiliari d'obra que obstaculitza el pas, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor

14,46 €/m²

3.1.5 Eliminació de grao

3.1.6 Tractament antilliscant
de paviments

3.1.7 Enderroc de mobiliari

32,66 €/u
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3.2.1 Canvi de manetes

3.2.2 Millora
de
superficial
3.2.3 Reforç de
contrast

l'acabat
color

i

3.2.
ÚS GENERAL
3.2.4 Millora de la salubritat i
estalvi energètic

124

Retirada de maneta de porta de pas existent i col·locació de maneta accessible
(subministrament a part segons catàleg d'ajudes tècniques, ref. 4.6.1)

9,18 €/u

125

Retirada d'agafador de porta corredissa, calaix o porta d'armari existent i col·locació
d'agafador accessible amb dos punts de recolzament amb fixacions mecàniques
(subministrament a part segons catàleg d'ajudes tècniques, ref. 4.6.2 i 4.6.3)

6,80 €/u

126

Pintat de parament vertical o horitzontal interior de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat amb un màxim de 50m²

9,84 €/m²

127

Pintat de parament vertical o horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat amb un màxim de 70m²

9,84 €/m²

128

Pintat de tub de fins a 2" de diàmetre, en interiors, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació i una d'acabat com a mínim

5,42 €/m²

129

Pintat de paraments enguixats amb pintura acrílica antihumitat, prèvia neteja amb lleixiu
dissolt en aigua i producte fungicida

20,08 €/m²

130

Trasdossat de plaques de guix laminat de 12,5mm de gruix, estructura autoportant amb
perfileria d'acer galvanitzat i aïllament amb plaques de llana de roca de 40mm de gruix

49,12 €/m²

131

Arrancada de full i bastiment de finestra, balconera o porta exterior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

8,15 €/ud

132

Tancament exterior practicable per un buit d'obra màxim de 6m² amb finestra o
balconera d'alumini lacat de fulles corredisses, perfils amb ruptura de pont tèrmic, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire (6/8/4mm). Col·locat i en ús

302,28 €/m²
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3.3.1 Instal·lació d'escalfador
elèctric

133

Tancament exterior practicable per un buit d'obra màxim de 6m² amb finestra o
balconera d'alumini lacat de fulles corredisses, perfils amb ruptura de pont tèrmic, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire (6/8/4mm), i persiana enrotllable de pvc
aillada i amb comandament de cinta i guies. Col·locat i en ús

416,70 €/m²

134

Tancament exterior practicable per un buit d'obra màxim de 6m² amb finestra o
balconera d'alumini lacat de fulles batents, perfils amb ruptura de pont tèrmic, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire (6/8/4mm). Col·locat i en ús

362,57 €/m²

135

Tancament exterior practicable per un buit d'obra màxim de 6m² amb finestra o
balconera d'alumini lacat de fulles batents, perfils amb ruptura de pont tèrmic, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire (6/8/4mm), i persiana enrotllable de pvc
aillada i amb comandament de cinta i guies. Col·locat i en ús

466,89 €/m²

136
137

3.3.
MILLORA
FUNCIONAL I
SEGURETAT
D'ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS

138

3.3.2 Endolls, interruptors i
punts de llum

Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750
a 1500 W de potència, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals, connectat i
en ús
Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750
a 1500 W de potència, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals, connectat i
en ús
Desmuntatge i retirada d'escalfador existent i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

233,72 €/u
185,12 €/u
45,00 €/u

139

Adaptar o desviar tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

19,66 €/m

140

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada
superficialment i amb un màxim de 3 m d'extensió de cable col·locat superficialment
dintre de regleta de plàstic, instal·lada i en ús

29,55 €/u
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3.3.3 Modificació
de
ubicació del telèfon

141

Presa de corrent d'encastar o de superfície, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, preu mitjà, muntada superficialment i amb un màxim de 3 m d'extensió de
cable col·locat superficialment dintre de regleta de plàstic, instal·lada i en ús

27,83 €/u

142

U. Interruptor / commutador, amb tecla, d’encastar o de superfície, preu mitjà, amb un
màxim de 3 metres d’extensió de cable col•locat encastat amb tub de protecció o
superficialment dins de regleta de plàstic, tot instal•lat i en ús.

25,17 €/u

143

Allargar o desviar línia elèctrica (2P+ T) amb conductor de coure designació UNE-RV-K
06/1 kV, de secció corresponent segons equip a alimentar , col·locat en tub

8,95 €/m

144

Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G-24 d1, amb 2 làmpades
fluorescents de 13W i 230V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de
3000 o 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions de 212
mm de diàmetre i 145 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip AF i muntada superficialment al sostre, instal·lada i en ús

130,65 €/u

145

Llumenera decorativa monotub, xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de
plàstic, fluorescent de 18 W i 230V de tensió d'alimentació amb una temperatura de
color de 3000 o 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, i muntada
superficialment a la paret , instal·lada i en ús

88,39 €/u

146

Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11
simple, connexió per cargols, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa supeficial i
amb un màxim de 5 m d'extensió de cable col·locat superficialment dintre de regleta de
plàstic, instal·lada i en ús

17,12 €/u

147

Incorporació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DNI de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

103,92 €/u

la

3.3.4 Col·locació
o
substitució de limitador
de potència
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3.4.1 Col·locació
tècniques
3.4.
ÚS AMB AJUDES
TÈCNIQUES

d'ajudes

148

Substitució d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DNI de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

86,47 €/u

149

Col·locació de passamà simple amb punts de recolzament amb fixacions mecàniques
(subministrament a part segons catàleg d'ajudes tècniques, ref. 4.4.1)

8,12 €/m

150
151
152

Col·locació de protector d'angle amb punts de recolzament amb fixacions mecàniques o
encolat sobre el suport (subministrament a part segons catàleg d'ajudes tècniques, ref.
4.7.1)
Col·locació de placa de protecció de paret amb punts de recolzament amb fixacions
mecàniques o encolat sobre el suport (subministrament a part segons catàleg d'ajudes
tècniques, ref. 4.7.2)
Col·locació de paraxoc de 200 mm d'amplada amb punts de recolzament amb fixacions
mecàniques (subministrament a part segons catàleg d'ajudes tècniques, ref. 4.7.3)

184

4,10 €/m
6,19 €/m²
7,36 €/m
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Annex II
(7 pàgines)
CATÀLEG D’AJUDES TÈCNIQUES
El cap del Servei de Suport de Programes Socials
Josep A. Domínguez Rubio
Barcelona, 18 de desembre de 2015

PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES

CATÀLEG D'AJUDES TÈCNIQUES

4

AJUDES TÈCNIQUES
TIPUS

ELEMENT

DESCRIPCIÓ

PREU UNITARI

4.1.1

4.1.
AGAFADORS

Agafador individual amb punts de
recolzament amb fixacions mecàniques
(col·locació a part segons catàleg de
partides d'obra, ref. 1.5.1)

9,82 €/u

Agafador múltiple amb punts de
recolzament amb fixacions mecàniques
(col·locació a part segons catàleg de
partides d'obra, ref. 1.5.1)

14,02 €/u

Barra recta (una dimensió) 300 mm
amb punts de recolzament amb fixacions
mecàniques (col·locació a part segons
catàleg de partides d'obra, ref. 1.5.1)

11,85 €/u

4.1.2

4.2.1
4.2
BARRES DE
RECOLZAMEN
T FIXES
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4.2.2
Barra recta (una dimensió) 450 mm
amb punts de recolzament amb fixacions
mecàniques (col·locació a part segons
catàleg de partides d'obra, ref. 1.5.1)

15,77 €/u

Barra recta (una dimensió) 600 mm
amb punts de recolzament amb fixacions
mecàniques (col·locació a part segons
catàleg de partides d'obra, ref. 1.5.1)

19,13 €/u

Barra recta (una dimensió) 900 mm
amb punts de recolzament amb fixacions
mecàniques (col·locació a part segons
catàleg de partides d'obra, ref. 1.5.1)

26,18 €/u

Barra recta (dues dimensions) de
600x600 mm amb punts de recolzament
amb fixacions mecàniques (col·locació a
part segons catàleg de partides d'obra,
ref. 1.5.1)

99,15 €/u

Barra recta (tres dimensions) de
600x600x600 mm
amb punts de
recolzament amb fixacions mecàniques
(col·locació a part segons catàleg de
partides d'obra, ref. 1.5.1)

125,12 €/u

Barra abatible amb punt de recolzament
amb fixacions mecàniques a la paret i
punt de recolzament simple a la paret
(col·locació a part segons catàleg de
partides d'obra, ref. 1.5.1)

110,05 €/u

Barra abatible amb punt de recolzament
amb fixacions mecàniques a la paret i
punt de recolzament simple a terra
(col·locació a part segons catàleg de
partides d'obra, ref. 1.5.1)

82,15 €/u

Barra abatible amb punt de recolzament
amb fixacions mecàniques a terra
(col·locació a part segons catàleg de
partides d'obra, ref. 1.5.1)

138,52 €/u

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.3.1

4.3.
BARRES DE
RECOLZAMEN
T
ARTICULADES

4.3.2

4.3.3
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4.3.4

Barra
giratòria
amb
punts
de
recolzament amb fixacions mecàniques
a terra i a la paret (col·locació a part
segons catàleg de partides d'obra, ref.
1.5.1)

189,45 €/u

Passamà simple amb punts de
recolzament amb fixacions mecàniques
a la paret (col·locació a part segons
catàleg de partides d'obra, ref. 3.4.1)

35,15 €/m

Seient de dutxa sense respatller i potes
regulables en alçada amb recolzament
simple a terra. Col·locat i en ús

31,45 €/u

Seient de dutxa sense respatller per més
de 130 Kg i potes regulables en alçada
amb recolzament simple a terra.
Col·locat i en ús

78,42 €/u

Seient de dutxa amb respatller i potes
regulables en alçada amb recolzament
simple a terra. Col·locat i en ús

44,88 €/u

Seient de dutxa en forma de U amb
respatller i potes regulables en alçada
amb recolzament simple a terra.
Col·locat i en ús

49,89 €/u

Seient de dutxa amb respatller per més
de 130 Kg i potes regulables en alçada
amb recolzament simple a terra.
Col·locat i en ús

138,08 €/u

Seient fix de dutxa amb punts de
recolzament amb fixacions mecàniques
a la paret (col·locació a part segons
catàleg de partides d'obra, ref. 1.5.1).

295,12 €/u

4.4.1
4.4.
PASSAMANS

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.
SEIENTS
(DUTXA)

4.5.4

4.5.5

4.5.6
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4.5.7

4.5.8

Seient abatible de dutxa amb punts de
recolzament amb fixacions mecàniques
a la paret (col·locació a part segons
catàleg de partides d'obra, ref. 1.5.1)

193,42 €/u

Seient abatible de dutxa amb punts de
recolzament amb fixacions mecàniques
a la paret i recolzament simple a terra
(col·locació a part segons catàleg de
partides d'obra, ref. 1.5.1)

143,16 €/u

Seient de banyera amb recolzament
simple a la banyera. Col·locat i en ús

82,13 €/u

Seient giratori de banyera amb punts de
recolzament simple a la banyera.
Col·locat i en ús

161,33 €/u

Taula de banyera estreta de plàstic amb
recolzament simple a la banyera.
Col·locada i en ús

35,53 €/u

Alçavàter flexible (h= 4cm) amb
recolzament simple sobre la tassa.
Col·locat i en ús

39,52 €/u

Alçavàter rígid (h= 10 cm) amb
recolzament simple sobre la tassa.
Col·locat i en ús

29,45 €/u

Alçavàter rígid (h= 5cm) amb tapa amb
recolzament simple sobre la tassa.
Col·locat i en ús

102,4 €/u

4.5.9

4.5.10

4.5.
SEIENTS
(BANYERA)

4.5.11

4.5.12

4.5.13

4.5.
SEIENTS
(VÀTER)

4.5.14
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4.5.15
Alçavàter rígid (h= 10 cm) amb tapa
amb recolzament simple sobre la tassa.
Col·locat i en ús

45,12 €/u

Alçavàter rígid amb recolzabraços amb
recolzament simple sobre la tassa del
vàter i fixacions simples al lloc previst
per fixar la tapa. Col·locat i en ús

75,38 €/u

Maneta accessible articulada per porta
de pas batent (col·locació a part segons
catàleg de partides d'obra, ref. 3.2.1)

23,01 €/u

Agafador accessible per porta corredissa
(col·locació a part segons catàleg de
partides d'obra, ref. 3.2.1)

12,75 €/u

Agafador accessible per calaix o porta
d'armari (col·locació a part segons
catàleg de partides d'obra, ref. 2.3.7 i
3.2.1)

7,55 €/u

Protector d'angle (col·locació a part
segons catàleg de partides d'obra, ref.
3.4.1)

8,4 €/m

4.5.16

4.6.1

4.6.
TIRADORS DE
PORTES DE
PAS, PORTES
D'ARMARI I
CALAIXOS

4.6.2

4.6.3

4.7.1

4.7.2
4.7.
PROTECTORS
DE PARET

Placa de protecció de paret (col·locació
a part segons catàleg de partides d'obra,
ref. 3.4.1)

22,05 €/m²

Paraxoc
de
200
mm
d'alçada
(col·locació a part segons catàleg de
partides d'obra, ref. 3.4.1)

31,5 €/m

4.7.3
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4.8.1

4.8.
ALCES

Conjunt de quatre cons d'elevació de 9
cm d'alçada en forma de "pota d'elefant"
amb base antilliscant. Col·locats i en ús

35,71 €/u

Conjunt de quatre cons d'elevació de 14
cm d'alçada en forma de "pota d'elefant"
amb base antilliscant. Col·locats i en ús

39,87 €/u

Cadira de dutxa i wc amb rodes,
reposapeus
reclinables,
amplada
màxima 58 cm, prestacions equivalents
a model CLEAN. Col·locada i en ús

298,15 €/u

Grua de trasllat domiciliària, plegable,
dimensions de les potes ≤100 cm de
llargada i ≤70 cm d'amplada, per un pes
màxim
de
150
kg,
prestacions
equivalents a model BIRDIE COMPACT.
Inclou arnès universal i els accessoris
necessaris pel seu bon funcionament.
Col·locada i en ús

773,82 €/u

4.8.2

4.9.1

4.9.2
4.9.
ELEMENTS
DEL
DESPLAÇAME
NT

4.9.3

4.9.4

4.9.5

Grua de bipedestació domiciliària,
dimensions de les potes ≤100 cm de
llargada i ≤70 cm d'amplada, per un pes
màxim de 150 kg. Inclou arnès universal,
1347,28 €/u
dos bateries (autonomia 40 cicles) i
cargador independent i els accessoris
necessaris pel seu bon funcionament.
Col·locada i en ús
Caminador
d'alumini
amb
seient,
plegable, empunyadures ergonòmiques i
regulables en alçada, dimensions
mínimes seient (40 cm amplada, 20 cm
fons), per un pes màxim de 100 kg.
Inclou els accessoris necessaris pel seu
bon funcionament. Col·locat i en ús

64,65 €/u

Caminador d'alumini sense seient,
plegable, empunyadures ergonòmiques i
regulables en alçada, per un pes màxim
de 100 kg. Inclou els accessoris
necessaris pel seu bon funcionament.
Col·locat i en ús

54,32 €/u
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4.10.1

4.10.2

4.10
ELEMENTS DEL
LLIT

Llit articulat amb somier de dimensions
90x190 cm de quatre plans (tres
articulacions) i base de lamel·les de
fusta de faig, estructura d'acer corbat
recobert amb pintura epoxi, potes
regulables en alçada amb rodes i fre.
Accionament mitjançant motor Dewart
amb sistema de seguretat passiva i
baixada d'emergència en cas de manca
de subministrament elèctric (disposa de
2 bateries). Inclou els accessoris
necessaris pel seu bon funcionament.
Col·locat i en ús
Llit articulat amb carro elevador (altura
d'elevació de 34 a 85 cm) amb rodes i
fre, somier de dimensions 90x190 cm de
quatre plans (tres articulacions) i base
de lamel·les de fusta de faig, estructura
d'acer corbat recobert amb pintura
epoxi. Accionament (comandament únic
per carro i somier) mitjançant motor
Dewart amb sistema de seguretat
passiva i baixada d'emergència en cas
de manca de subministrament elèctric
(disposa de 2 bateries). Inclou els
accessoris necessaris pel seu bon
funcionament. Col·locat i en ús

372,85 €/u

733,81 €/u

4.10.3
Joc de capçal i peus en melamina de 19
mm i cantells en PVC, amb ferramentes
per adaptar al llit. Col·locat i en ús
4.10.4

4.10.5

Matalàs de dimensions 90x190 cm
viscoelàstic (10 cm d'escuma d'alta
densitat HR30 ignífuga i 5 cm a la capa
superior de viscoelàstica HR50 ignífuga)
amb funda impermeable/transpirable.
Resistència a la tracció superior a 0,9
kg/cm3 i allargament a trencament
superior a 200%. Col·locat i en ús
Conjunt de 2 baranes (dimensions 70
mm d'ample x 50 mm d'alt x1415 mm de
llarg) de 3 barres plegables i abatibles,
amb sistema de bloqueig automàtic i
desbloqueig manual, estructura de tub
rodó d'acer recobert amb pintura epoxi.
Inclou
encoratges universals i els
accessoris necessaris pel seu bon
funcionament. Col·locades i en ús
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78,47 €/u

148,62 €/u

109,37 €/u

4.11 ELEMENTS
PER A LA
COMUNICACIÓ

4.11.1

Sistema de bucle magnètic per ús personal
a casa que amplifica
el so de qualsevol font (ordinador, telèfon,
TV, timbre, alarma, etc) i el converteix en
ones magnètiques que la pròtesi auditiva
capta amb la posició T. Col·locat i en ús

227€/u

4.11.2

Sistema de bucle magnètic tipus collar per
a persones usuàries de pròtesi auditiva
amb posició "T" que amplifica el so de
qualsevol font d'àudio amb connector tipus
jack de 3,5mm. Col·locat i en ús

50 €/u

4.11.3

4.11.4

Avisador lluminós per a telèfon i/o timbre de
porta que detecta el so del telèfon o la porta
i es comunica amb els receptors lluminosos
i/o vibro tàctils. Col·locat i en ús

Telèfon fix de tecles grans que pot disposar
d’amplificació extra del volum de l'auricular.
Compatible amb audiòfons i volum de
timbre extra alt. Col·locat i en ús

NOTA: els preus unitaris màxims són orientatius ja que corresponen al preu de sortida del l’expedient de
contractació de l’execució de les obres i es poden veure modificats a la baixa per les ofertes dels licitadors
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310 €/u

50 €/u

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea d’Atenció a les Persones
Gerència de Serveis de Benestar Social
Pg. de la Vall d’Hebron, 171 · 08035 Barcelona
Tel. 934 022 739 · Fax 934 022 492
s.programessocials@diba.cat · www.diba.cat

Annex III
(19 pàgines)
DOCUMENTS DE GESTIÓ PER A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROGRAMA
D’ARRANJAMENT D’HABITATGES
El cap del Servei de Suport de Programes Socials
Josep A. Domínguez Rubio
Barcelona, 18 de desembre de 2015

o

‘Acta d’implantació prèvia’ – Document 1

o

‘Informe de prescripció’ – Document 2

o

‘Encàrrec i comunicacions d’execució’ – Document 3

o

‘Notificació de finalització de l’arranjament’ – Document 4

o

‘Acta de comprovació i conformació final’ – Document 5
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Document 1
‘Acta d’implantació prèvia’
Acta d’implantació prèvia
-A omplir per l’empresa de direcció facultativa

PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES PER A PERSONES GRANS
ACTA D’IMPLANTACIÓ PRÈVIA
1. DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
Nom i cognoms
Adreça
Municipi

Barri

Telèfon

Núm. d’expedient
Codi INE- XX

2. VERIFICACIÓ DE LES LIMITACIONS D’AUTONOMIA (si s’han pogut verificar)
GENERALS

ESPECÍFIQUES

Persona independent sense dificultats

Desplaçament

Persona independent amb dificultats

Transferències

Persona parcialment dependent

Activitats de la vida diària

Persona totalment dependent

Nivell cognitiu
Accessibilitat al bany
Accessibilitat a la cuina
Accessibilitat general
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Observacions:

Acta d’implantació prèvia
-A omplir per l’empresa de direcció facultativa
3. ACTA D’IMPLANTACIÓ PRÈVIA
L’empresa responsable de la direcció facultativa ha visitat el domicili on s’han de dur a terme
les actuacions, amb la presència d’un representant de l’empresa executora de les obres
...................................................i amb la participació dels serveis socials municipals.
Així, l’empresa responsable de la direcció facultativa:
Verifica que en la present visita ha avaluat les condicions particulars d’implantació de
les actuacions sol·licitades, en referència a aspectes personals de l’usuari/ària i a les
característiques físiques de l’habitatge.
Indica que en la prescripció de les actuacions es tindran en compte les condicions
particulars d’implantació avaluades.
Empresa de direcció facultativa
Nom i cognoms del tècnic:
Data visita:
Signatura

4. ACTA D’IMPLANTACIÓ PRÈVIA AMB INCIDÈNCIES
L’empresa responsable de la direcció facultativa ha visitat el domicili on s’han de dur a terme
les actuacions, amb la presència d’un representant de l’empresa executora de les obres
...................................................i amb la participació dels serveis socials municipals.
Així, l’empresa responsable de la direcció facultativa:
Verifica que en la present visita ha avaluat les condicions particulars d’implantació de
les actuacions sol·licitades, en referència a aspectes personals de l’usuari/ària i a les
característiques físiques de l’habitatge.
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Indica que degut a les causes detallades al punt 2.5 del present document, es genera
aquesta acta d’implantació amb incidències, sol·licitant a l’Ajuntament la resolució
d’aquestes o bé la sol·licitud de la baixa de l’expedient.
Empresa de direcció facultativa
Nom i cognoms del tècnic:
Data visita:
Signatura
Acta d’implantació prèvia
-A omplir per l’empresa de direcció facultativa
5. CAUSES D’INCIDÈNCIES
Marqueu amb una X la casella o caselles que corresponguin
a.- Defunció
b.- Ingrés en una residència
c.- Ingrés hospitalari temporal
d.- Trasllat de domicili
e.- Trasllat a altre municipi
f.- Finalització del contracte d’arrendament
g.- Negativa per part dels familiars
h.- Negativa de la pròpia persona beneficiària
i.- Impossibilitat d’execució per motius constructius
j.- No s’ajusta a les bases del programa
k.- No s’ha pogut entrar al domicili el dia de la visita programada per absència de la
persona beneficiària
l.- No s’ha pogut entrar al domicili el dia de la vista programada per negativa de la
persona beneficiària
m.- La persona ja té executat l’arranjament
n.- Altres motius
Observacions

196

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea d’Atenció a les Persones
Gerència de Serveis de Benestar Social
Pg. de la Vall d’Hebron, 171 · 08035 Barcelona
Tel. 934 022 739 · Fax 934 022 492
s.programessocials@diba.cat · www.diba.cat

Document 2
‘Informe de prescripció’
Informe de prescripció
-A omplir per l’empresa de direcció facultativa
PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES PER A PERSONES GRANS
INFORME DE PRESCRIPCIÓ
1. DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
Nom i cognoms
Adreça
Municipi

Barri

Telèfon

Núm. d’expedient
Codi INE- XX

2. PRESCRIPCIÓ
2.1. RELACIÓ D’ACTUACIONS (detall en Catàleg de partides d’obra i Catàleg d’ajudes
tècniques)
en cas d’ajudes tècniques que requereixen col·locació indicar els dos codis i la suma del
pressupost
CODI/S

ACTUACIÓ PROPOSADA / ELEMENT A SUBMINISTRAR

TOTAL
PROPOSAT
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

2.2 RELACIÓ DE FOTOGRAFIES (a cada actuació li correspon una fotografia)
Núm. Foto
1
2
3
4

Codi de les actuació proposada/element a subministrar

Empresa de direcció facultativa
Nom i Cognoms del Tècnic:
Data visita:
Signatura
Informe de prescripció
-A omplir per l’empresa de direcció facultativa
3. VALIDACIONS
3.1. ACCEPTACIÓ DE L’ARRANJAMENT PER PART DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA (amb
còpia a la persona beneficiària)
DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
Nom i cognoms
Adreça
Municipi

Barri

Telèfon

Núm. d’expedient
Codi INE- XX

AGENTS ASSIGNATS
Empresa de direcció facultativa
Empresa executora de les obres

RELACIÓ D’ACTUACIONS PROPOSADES
CODI/S
ACTUACIÓ PROPOSADA / ELEMENT A SUBMINISTRAR

En la meva condició de persona beneficiària del programa d’Arranjament d’habitatges per a les
persones grans de la
Diputació de Barcelona en col·laboració amb els municipis de la província, accepto:
Que l’empresa de direcció facultativa pugui tramitar la documentació administrativa per
1. Obtenir la llicència d’obres
2. Obtenir l’autorització de la comunitat de propietaris
3. Obtenir l’autorització del propietari
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4. Realitzar els tràmits necessaris amb companyies de subministrament si les actuacions
prescrites així ho requereixen.
Que l’empresa executora d’obres dugui a terme al meu domicili aquelles actuacions proposades
per l’empresa de direcció facultativa i relacionades en aquest document que siguin autoritzades
per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
L’informem que les seves dades s’incorporaran a un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona,
amb la finalitat de gestionar el programa d’arranjament d’habitatges per a persones grans. Les
seves dades no seran lliurades a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament adreçant-se per escrit, i adjuntant còpia del seu document
d’identitat, al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rbla. Catalunya, 126, 08008 de
Barcelona.
..........................................a .......de ..............20..............
Signatura
Informe de prescripció
-A omplir per l’empresa de direcció facultativa
3.2. AUTORITZACIÓ ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
- DIPUTACIÓ DE BARCELONA I AJUNTAMENT
En cas d’ajudes tècniques que requereixen col·locació indicar els dos codis i la suma del
pressupost
PRESSUPOST
CODI/S
ACTUACIÓ AUTORITZADA / ELEMENT A SUBMINISTRAR
AUTORITZAT

TOTAL PRESSUPOST AUTORITZAT
Àrea d’Atenció a les Persones - Diputació de Barcelona
Nom i Cognoms Responsable Àrea d’Atenció a les Persones:
Data d’autorització:
Signatura

Serveis Socials Municipals
Municipi:
Nom i Cognoms Coordinador/a de S.S.:
Data d’autorització:
Signatura
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Informe de prescripció
-A omplir per l’empresa de direcció facultativa

3.3. NOTIFICACIÓ D’OBRES NECESSÀRIES D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE -si
s’escau- (amb còpia a la persona beneficiària)

DADES DE L’ARRENDATARI/A (titular o subrogat)
Nom i Cognoms
DADES DE L’HABITATGE
Carrer o plaça
Ciutat

Núm.
Província

DADES DE L’ARRENDADOR/A (propietari o administrador)
Nom i Cognoms
Carrer o plaça
Núm.
Ciutat
Província

Planta
Codi postal

Porta

Planta
Codi postal

Porta

COMUNICACIÓ DE L’ARRENDATARI/A A L’ARRENDADOR/A
En relació al Programa d’arranjament d’habitatges per a persones grans, establert per la
Diputació de Barcelona i el meu Ajuntament, dins del qual estic inclòs/a com a persona
beneficiària, en la meva condició d’arrendatari/a de l’habitatge que s’indica, on viu de forma
permanent una persona amb dificultats de mobilitat, donant compliment a l’article 24.1 de la Llei
d’Arrendaments Urbans, li notifico la meva intenció d’efectuar properament obres menors
d’adequació de l’habitatge que tinc arrendat a les meves necessitats físiques personals, sense
cap cost per la seva part i segons el detall següent:
1
2
3
4
5

Tot això li faig saber pel seu coneixement a fi i efecte de donar compliment al que determina la
vigent legislació sobre arrendaments urbans.
.................................a........de.............................de 20.......
Signat,
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Document 3
‘Encàrrec i comunicacions d’execució’

PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES PER A PERSONES GRANS
ENCÀRREC I COMUNICACIONS D’EXECUCIÓ
1. DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
Nom i cognoms
Adreça
Municipi

Barri

Telèfon

Núm. d’expedient
Codi INE- XX

2. DOCUMENTACIÓ DE LES ACTUACIONS AUTORITZADES
2.1. RELACIÓ
en cas d’ajudes tècniques que requereixen col·locació indicar els dos codis i la suma del
pressupost
PRESSUPOST
CODI/S
ACTUACIÓ AUTORITZADA / ELEMENT A SUBMINISTRAR
AUTORITZAT

TOTAL
AUTORITZAT

PRESSUPOST

2.2. AMIDAMENT I PRESSUPOST DETALLAT
De cadascuna de les actuacions autoritzades i dels elements (ajudes tècniques) a subministrar,
segons el Catàleg de partides d’obra i el Catàleg d’ajudes tècniques
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2.3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

TIPUS

Per obres

Fotografies
Condicions d’execució
Condicions de col·locació
Plànol
Full assumeix direcció
Condicions de seguretat i
salut

si
si

Ajudes
tècniquesAjudes
tècniques
que
que
no
precisen
precisen instal·lacióinstal·lació
si
si
si
si
si
Si cal

si
Si cal
si

si

si

3. COMUNICACIÓ A L’EMPRESA EXECUTORA. Encàrrec d’arranjament i ordre
d’execució
A l’empresa executora:...............................................................................................................
Data
comunicació:
.................................
Data
límit
execució
d’obres:................................................
Tècnic/a responsable de l’empresa de direcció facultativa:.............................................
.........................................................................................................................................................
....
Signatura
4. COMUNICACIÓ A L’AJUNTAMENT. Assabentat d’obres
Data
comunicació:...............................................................................................................................
Tècnic responsable de l’empresa de direcció facultativa:................................................
.........................................................................................................................................................
...
Signatura
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Document 4
‘Notificació de finalització de l'arranjament’
PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES PER A PERSONES GRANS
NOTIFICACIÓ DE FINALITZACIÓ DE L’ARRANJAMENT
1. DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
Nom i cognoms
Adreça
Municipi

Barri

Telèfon

Núm. d’expedient

2. NOTIFICACIÓ DE FINALITZACIÓ DE L’ARRANJAMENT
L’empresa responsable de l’execucions de les obres ...................................................... ha
notificat la finalització de l’arranjament a data ...........................................en conformitat a
l’Encàrrec d’obra realitzat per l’empresa de direcció facultativa, restant pendent la comprovació
i conformació final de les intervencions.
Empresa d’obres
Nom i cognoms del tècnic:
Data d’inici de l’arranjament:
Data de ffinalització de l’arranjament:
Signatura
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Document 5
‘Acta de comprovació i conformació final’
Acta de comprovació i conformació final
-A omplir per l’empresa de direcció facultativaPROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES PER A PERSONES GRANS
ACTA DE COMPROVACIÓ I CONFORMACIÓ FINAL
1. DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
Nom i cognoms
Adreça
Municipi

Barri

Telèfon

Núm. d’expedient
Codi INE- XX

2. COMPROVACIÓ I CONFORMACIÓ FINAL DE LES ACTUACIONS REALITZADES
2.1. COMPROVACIÓ
En cas d’ajudes tècniques que requereixen col·locació indicar els dos codis i la suma del
pressupost
Executat
CODI/S
ACTUACIÓ AUTORITZADA / ELEMENT A SUBMINISTRAR autoritzat correctame
nt

Observacions
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2.2. CONFORMACIÓ FINAL
L’empresa de direcció facultativa, amb la presència d’un representant de l’empresa
executora de les obres................................................................, ha visitat el domicili on
s’han realitzat les actuacions i dóna la seva conformitat final.
El tècnic referent del programa d’Arranjament d’habitatges del municipi queda assabentat de
la comprovació i conformació final de les actuacions executades i rep de l’empresa de
direcció facultativa el document de valoració de les actuacions per part de l’usuari/a.
Empresa de direcció facultativa
Nom i cognoms del tècnic:
Data visita:
Signatura

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Jo crec que estem d’acord tots amb
aquest programa i, per tant, els hi agraeixo el suport.
Servei de Programació
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 45.000,00 EUR (quaranta-cinc mil euros) per a
finançar l’actuació local “Reparació voreres”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats a l’Ajuntament de Premià de Mar.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Premià de Mar, presentada
en data 18/2/2016 per finançar la inversió “Reparació voreres” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:

Ajuntament de Premià de Mar

Referència:

2/2016

Reparació voreres
45.000 euros
0%
0,60%
1.450,04 euros
10

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 10/2/2016 (B.O.E. núm. 36, de 11/2/2016),
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 130.000,00 EUR (cent-trenta mil euros) per a
finançar l’actuació local “Obres cementiri”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats a l’Ajuntament de Premià de Mar.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Premià de Mar, presentada
en data 18/2/2016 per finançar la inversió “Obres cementiri” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:

Ajuntament de Premià de Mar

Referència:

3/2016

Obres cementiri
130.000 euros
0%
0,60%
4.189,01 euros
10

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 10/2/2016 (B.O.E. núm. 36, de 11/2/2016),
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia de la part no disposada per l’Ajuntament d’Alpens del Conveni de la
línia de préstecs-pont amb beneficiaris de subvencions, del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
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“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
Les esmentades condicions de Pla de Suport van ser modificades per acord del Ple de
data 29 de novembre de 2012 i publicat al BOPB de data 17 de desembre de 2012, en
el sentit, d’afegir un nou apartat 7è. amb el redactat següent:
“7. Renúncia: Els supòsits de renúncia són els següents:
a) Quan els ens beneficiaris hagin percebut els pagaments de la Generalitat (subvenció
del Programa Operatiu FEDER) de la despesa elegible i aquests superin als crèdits
concertats dins de la línia de préstecs-pont, en qualsevol moment de la vigència del
programa.
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b) Quan existeixin baixes entre el pressupost Annex II del Programa i l’execució final del
projecte, en cas que l’import de la línia de préstecs-pont sigui igual al del Annex IIpressupost.
En aquests supòsits, l’ens local haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona la renúncia
de la línia de préstecs-pont, en el cas a), per la diferència entre els cobraments de la
Generalitat i els crèdits concertats fins el moment; i en el cas b) per la diferència de
l’esmentada baixa.”

L'Ajuntament d’Alpens signà en data 19 d’octubre de 2012 el conveni d'una línia de
préstecs-pont de 395.311,00 euros per finançar despesa elegible.
L’import de la línia de crèdit es va concedir en funció de l’import determinat sobre el
cofinançament del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament lo al i urbà)
mitjançant el programa Viure al Poble de l’operació “Rehabilitació dels carrers del nucli
històric d’Alpens i dinamització del patrimoni local” amb una despesa elegible de
790.622,00 euros i una subvenció de 395.311,00 euros”.
L’Ajuntament d’Alpens ha formalitzat 1 préstec-pont d’import 252.106,75 euros, restant
143.204,25 euros per esgotar la línia del conveni.
En data 26 de gener de 2016, l’ajuntament d’Alpens ha aprovat per Ple l’acord de
RENÚNCIA PARCIAL a sol·licitar els préstecs d’import 143.204,25 euros a la
Diputació de Barcelona, perquè ha cobrat dit import, en el marc de la línia de préstecspont per fer front al pagament de la despesa elegible subvencionada pel programa
operatiu FEDER “Viure al poble” i “Viure al poble més”.
En les condicions del Pla de Suport s’estableix que serà la Junta de Govern l’òrgan
competent per resoldre l’atorgament d’un import màxim com a línia de préstec-pont per
a cada ens locals que compleixi els requisits establerts i, per tant, serà aquest mateix
òrgan qui resoldrà les peticions de renúncia.
Vist l’acord Sisè, apartat 1.4.b) en relació amb l’acord Tercer, apartat I.2) del Decret de
la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7471/15, de data 29 de juliol de
2015, sobre el nomenament de les presidències delegades d’àrees, de comissions
informatives i de seguiment, de diputades i diputats delegats, diputades i diputats
adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència
(publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015), l’òrgan competent per formular la present
proposta serà el Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat
de la Informació.
En conseqüència, en virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR la renúncia de l’ajuntament d’Alpens de disposar de l’import de
143.204,25 euros de la línia de préstecs-pont, comunicada mitjançant certificat de la
Secretària municipal de data 2 de febrer de 2016 amb registre d’entrada de 16 de
febrer de 2016 número 1600007149.
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Segon.- NO INCORPORAR el romanent de crèdit a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82125 l’import de 143.204,25 euros I procedir a tancar l’expedient
552/2012.
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’ajuntament d’Alpens.”
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un vehicle
com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’inventari de béns i autoritzar la
seva cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Campins.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“La Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, ha comunicat a aquesta Oficina de
Patrimoni i Gestió Immobiliària que s’ha de tramitar l’expedient administratiu oportú per
a la cessió d’un vehicle, a l’Ajuntament de Campins.
Atès que l’Ajuntament de Campins ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la cessió
d’un vehicle.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 7 de març
de 2016, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva
declaració simultània com a efecte no utilitzable.
Atès que l’esmentat bé no pot ésser d’utilitat per cap altre Servei o departament de la
Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques tècniques.
Atès que l’Ajuntament de Campins s’ha mostrat interessat en l’esmentat bé, per tal de
destinar-lo a les seves finalitats específiques, i que està inscrit en el registre especial
previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de
béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la Corporació en
data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
data 3 i 4 de març de 2016 respectivament.
Vist l’apartat setè I, subapartat 1.d del Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
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Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- DECLARAR el bé moble relacionat, que serà cedit a l’Ajuntament de
Campins, com a efecte no utilitzable per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el
que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).

Actiu

F018141

Fet
econòmic

H107254

Data
fet

13/06/2001

Família
morfolò
gica

320101

Descripció

Base

1 Furgoneta
marca Peugeot
, model Partner
, matrícula
1523BHS, sèrie
5FWJZE60364
839

11.689,45 €

Amortització
acumulada

11.689,45€

Valor
Net

0,00 €

Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari l’esmentat bé, aplicant el supòsit específic de
“baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació patrimonial i la
seva comptabilització.
Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta de l’esmentat bé a l’Ajuntament de Campins,
a fi i efecte de continuar rendibilitzant-lo.
Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de l’Ajuntament de Campins, que haurà de ser notificada a la
Diputació de Barcelona.
La cessió comportarà l’obligació per part de l’Ajuntament de Campins, d’efectuar la
contractació de la pòlissa d’assegurances, així com del canvi de titularitat del vehicle a
la Direcció General de Trànsit.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Campins per al seu
coneixement i efecte.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
17.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Sra. I.P., en resolució de l’expedient núm. 2015/6086.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
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Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“En data 17/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de I.P. de la mateixa data en el qual es sol·licita autorització per a
la realització d’obres de conservació de la Masia Can Torredà i arranjament del seu
entorn immediat, a la carretera BV-5008 al PK 3+524, marge esquerre, tram no urbà,
al terme municipal de Tiana (expedient núm. 2015/6086).
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data
06/11/2015, notificat en forma en data 25/11/2015, es va requerir l'interessat a fi que
esmenés la sol·licitud.
En data 24/11/2015 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona
la documentació requerida.
En data 26/01/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la nova documentació presentada en relació a la sol·licitud formulada per la Sra.
I.P. en data 17 de juliol de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 84 del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- Només són autoritzades obres de conservació de l’edificació existent.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
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- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a la Sra. I.P., autorització d’obres de conservació
de la Masia Can Torredà i arranjament del seu entorn immediat, a la carretera BV5008 al PK 3+524, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Tiana
(expedient núm. 2015/6086), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en
la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Sra. I.P., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
18.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Planta Compostatge Fumanya S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/7974.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
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vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 20/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Planta Compostatge Fumanya, SL de data 14 d'octubre de
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de manteniment
d'accés existent, a la carretera BV-4342 del PK 5+730 al PK 5+745, marge dret, tram
no urbà, al terme municipal de Sant Martí d'Albars (expedient núm. 2015/7974).
En data 10/02/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per Planta Compostatge Fumanya, SL en data 14
d'octubre de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas, es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP) i les marques vials M-4.1 i
M-6.3”
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Planta Compostatge Fumanya, SL, autorització
d’obres de manteniment d'accés existent, a la carretera BV-4342 del PK 5+730 al PK
5+745, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí d'Albars (expedient
núm. 2015/7974), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa d’1 any des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Planta Compostatge Fumanya, SL, amb
domicili a efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos
procedents.”
19.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa Sanitaris Maresme, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/8060.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 23/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Sanitaris Maresme, SL de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de panell informatiu S730 de 1400 x 400 mm, a la carretera BV-5023 al PK 1+350, marge esquerre, tram
urbà, al terme municipal de Premià de Dalt (expedient núm. 2015/8060).
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data
02/12/2015, notificat en forma en data 09/12/2015, es va requerir l'interessat a fi que
esmenés la sol·licitud.
En data 09/12/2015 va tenir entrada la documentació requerida.
En data 15/02/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la nova documentació presentada en relació a la sol·licitud formulada per
Sanitaris Maresme, SL en data 23 d'octubre de 2015 i d’acord amb el que disposen els
articles 91 i següents i 168 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Es replantejarà la ubicació del rètol conjuntament amb el zelador de permisos de la
zona. En cap cas, aquest rètol anirà dins dels illots existents a les interseccions de
la carretera BV-5023 i els diferents vials que connecten amb la carretera. Així
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mateix , el rètol anirà independent de tota senyalització pròpia de la carretera i
sense interferir amb la mateixa i sempre en sòl classificat com urbà.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
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- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
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procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Sanitaris Maresme, SL, autorització d’obres
d’instal·lació de panell informatiu S-730 de 1400 x 400 mm, a la carretera BV-5023 al
PK 1+350, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Premià de Dalt
(expedient núm. 2015/8060), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en
la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Sanitaris Maresme, SL, amb domicili a
efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
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20.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a la
carretera BV-5112 a favor del Sr. J.D.T., en resolució de l’expedient núm.
2015/9859.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 29/12/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. J.D.T. de la mateixa data en el qual es sol·licita autorització
per a la realització de tala d'arbres, a la carretera BV-5112 del PK 0+500 al PK 2+500,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Celoni (expedient núm.
2015/9859).
En data 01/02/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.D. en data 29 de desembre de 2015 i d’acord
amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al Sr. J.D.T., autorització de tala d'arbres, a la
carretera BV-5112 del PK 0+500 al PK 2+500, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Celoni (expedient núm. 2015/9859), que s’hauran de dur a terme
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. J.D.T., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
21.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. D.S.C., en resolució de l’expedient núm. 2016/334.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma.
Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“En data 12/01/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. D.S.C. de data 08 de gener de 2016 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de porta d'accés a la propietat i col·locació de
cadenes, a la carretera BV-4316 del PK 10+850 al PK 10+855, marge esquerre, tram
no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer (expedient núm. 2016/334).
En data 19/02/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. D.S.C. en data 08 de gener de 2016 i d’acord amb
el que disposa l’article 104.e del Reglament general de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- La tanca es situarà fora de la zona de domini públic. Serà totalment diàfana i
s’instal·larà sobre piquets permetent-se un muret de fonament de 30 cm. d'alçada
màxima.
- La cadena estarà senyalitzada i balitzada de forma que quedi suficientment
vista, perquè no sigui perillosa pels vehicles de dues rodes
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes de per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Sr. D.S.C., autorització d’obres de porta d'accés
a la propietat i col·locació de cadenes, a la carretera BV-4316 del PK 10+850 al PK
10+855, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de
Riuprimer (expedient núm. 2016/334), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, de per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. D.S.C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
22.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa Comercial de festes i revetlles, S.L., en resolució de l’expedient núm.
2016/658.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 21/01/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Comercial de festes i revetlles, SL de la mateixa data en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de caseta de
pirotècnia, a la carretera BV-5024 al PK 1+090, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Premià de Dalt (expedient núm. 2016/658).
En data 17/02/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per Comercial de festes i revetlles, SL en data 21 de
gener de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El permís tindrà una duració de 3 mesos des de la data de la instal·lació de la
caseta de pirotecnia. A la finalització dels mateixos, el peticionari estarà obligat a
desmuntar la caseta i a endur-se-la.
- Es col·locarà en un punt, que no pugui ser perillós si un vehicle surt de la calçada.
S’habilitarà una zona en que puguin aparcar els vehicles que vulguin comprar sense
perillositat pel trànsit.
- La caseta serà una instal·lació fàcilment desmuntable.
- La zona de la caseta i els voltants quedaran totalment nets una vegada es
desmunti. Igualment, el peticionari estarà obligat a mantenir els voltants de la
caseta en un bon estat de neteja, mentre duri l’estada de la mateixa en
l’emplaçament.
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- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres i la referent als productes pirotècnics que es venen.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
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en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 50,63 euros, per concessió
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de reforma i reparació
d'edificis i construccions provisionals.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Comercial de festes i revetlles, SL, autorització
d’obres d’instal·lació de caseta de pirotècnia, a la carretera BV-5024 al PK 1+090,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Premià de Dalt (expedient núm.
2016/658), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals
i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva
del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 mesos des de la data
de la instal·lació de la caseta de pirotècnia. Un cop transcorregut l’esmentat termini, la
citada caseta haurà de retirar-se.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 50,63
euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de
reforma i reparació d'edificis i construccions provisionals.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Comercial de festes i revetlles, SL, amb
domicili a efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos
procedents.”
23.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a la
carretera BV-4031 a favor del Sr. R.N.E., en resolució de l’expedient núm.
2016/847.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 28/12/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. R.N.E. de la mateixa data en el qual es sol·licita
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autorització per a la tala d'arbres, a la carretera BV-4341 del PK 17+500 al PK 18+050,
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Lluçà (expedient núm. 2016/847).
En data 09/02/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. R.N.E. en data 28 de desembre de 2015 i d’acord
amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
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- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al Sr. R.N.E., autorització de tala d'arbres, a la
carretera BV-4341 del PK 17+500 al PK 18+050, ambdós marges, tram no urbà, al
terme municipal de Lluçà (expedient núm. 2016/847), que s’hauran de dur a terme
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. R.N.E., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
24.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. O.B.G., en resolució de l’expedient núm. 2016/1537.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma.
Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“En data 13/02/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. O.B.G. de data 13 de febrer de 2016 en el qual es sol·licita
autorització per a realitzar, a la carretera BV-5207, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de l’Esquirol les obres següents:
• Obres de conservació d'edifici, al PK 1+360.
• Instal·lació de conducció en paral·lelisme, del PK 1+345 al PK 1+360.
En data 19/02/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. O.B.G. en data 13 de febrer de 2016 i d’acord
amb el que disposen els articles 104.d i 84 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
Instal·lació de conducció en paral·lelisme
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del
trànsit a la zona afectada per les obres.
- No s’afectarà en cap moment l’actual drenatge existent de la carretera ni el
curs de les aigües que transporta. En cap cas les actuacions que es realitzin
impediran o limitaran el desguàs actual de la carretera.
- En cap cas els paral·lelismes aniran per sota de la calçada de la carretera.
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per
tal d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles.
- Un cop estesa la conducció o línia, cal omplir la rasa de manera que el terreny
quedi restituït a la seva situació original.
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- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació.
Conservació d'edificació
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
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imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 215,22 euros, per concessió
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de conduccions
subterrànies d'aigua, gas, electricitat, clavegueram, telefòniques i altres
similarsincloent-hi els túnels, fins a 1 metre quadrat de secció.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al Sr. O.B.G., autorització per a realitzar, a la
carretera BV-5207, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de l’Esquirol les obres
següents:
• Obres de conservació d'edifici, al PK 1+360.
• Instal·lació de conducció en paral·lelisme, del PK 1+345 al PK 1+360.
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 215,22
euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la
instal·lació de conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat, clavegueram,
telefòniques i altres similarsincloent-hi els túnels, fins a 1 metre quadrat de secció.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. O.B.G., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
25.- Dictamen pel qual es proposa, d’una banda autoritzar unes obres de
construcció d’un tancament diàfan i, d’altra denegar l’autorització per a instal·lar
un rètol i un cartell publicitari, a l’empresa Gestió Hipica 2014, S.L., en resolució
de l’expedient núm. 2015/8062.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil,
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 23/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Gestió Hípica 2014, SL de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-5108, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Cardedeu (expedient 2015/8062) d’:
• Instal·lació d’un rètol S-320 amb publicitat, al PK 2+585.
• Instal·lació d’un cartell publicitari, al PK 2+592.
• Construcció de tancament diàfan del PK 2+860 al PK 3+044.
En data 15/02/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per Gestió Hípica 2014, SL en data 23 d'octubre de 2015
i d’acord amb el que disposa l’article 104.e del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Es replantejarà conjuntament amb el zelador de permisos de la zona la ubicació de
la tanca. La tanca es situarà fora de la zona de domini públic. Serà totalment
diàfana i s’instal·larà sobre piquets permetent-se un muret de fonament de 30 cm.
d'alçada màxima.
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Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
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- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
Vista la sol·licitud formulada per Gestió Hípica 2014, SL en data 23 d'octubre de 2015 i
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada pels motius que s'expressen a continuació:
• Aquest rètols són publicitaris.”
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Atès el que disposa l’article 91 i següents del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres:
“Article 91
Prohibició
91.1 Es prohibeix la realització de publicitat, excepte en els trams urbans, en una
franja de 100 m mesurada des de l'aresta exterior de la calçada. Es prohibeix, en
qualsevol cas, la publicitat visible des de la zona de domini públic dels trams no urbans
de la carretera.
Aquesta prohibició no dóna dret a indemnització.
91.2 La prohibició establerta en l'apartat anterior afecta a tots els elements de la
instal·lació publicitària, i inclou la fixació de rètols, la col·locació de suports i qualsevol
manifestació de l'activitat publicitària, dibuixos pictogrames, anagrames, senyals
lluminosos i acústics i, en general, qualsevol reclam per atreure l'atenció de la persona
usuària de la carretera.
91.3 A efectes d'aquest Reglament, s'entén per visible tota instal·lació publicitària que
resulti llegible o comprensible des de la part de la zona de domini públic de la
carretera, i en qualsevol cas els rètols quina segona major dimensió sigui superior al
10% de la seva distancia a l'aresta exterior de la calçada o aquells, que per les seves
característiques o lluminositat, vistos des de qualsevol punt de la plataforma de la
carretera, puguin produir enlluernaments, confusió o distracció a les persones
usuàries, o siguin incompatibles amb la seguretat de la circulació viària.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 174,8 euros, per concessió
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de tancaments
diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb formigó.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Gestió Hípica 2014, SL, autorització d’obres de
construcció de tancament diàfan, a la carretera BV-5108 del PK 2+860 al PK 3+044,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm.
2015/8062), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva de la present resolució.
Segon.- DENEGAR, en conseqüència, a Gestió Hípica 2014, SL, autorització d’obres,
a la carretera BV-5108, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cardedeu, d’:
• Instal·lació d’un rètol S-320 amb publicitat, al PK 2+585.
• Instal·lació d’un cartell publicitari, al PK 2+592.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 174,80
euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la
instal·lació de tancaments diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb formigó.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a Gestió Hípica 2014, SL, amb domicili a
efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
26.- Dictamen pel qual es proposa considerar com a desistida la petició de
l’Ajuntament de Ajuntament de Torrelavit per a la realització d’unes obres, en
haver transcorregut amb escreix el termini fixat per a aportar la documentació
que se li va sol·licitar i, en conseqüència, arxivar l’expedient núm. 2015/6388.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 05/08/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Torrelavit de data 27 de juliol de 2015 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d’un rètol turístic
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informatiu, a la carretera BV-2153 al PK 5+540, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Torrelavit (expedient núm. 2015/6388).
D’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i amb l’article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data 09 de
novembre de 2015, notificat en forma en data 16/11/2015, es va requerir l’interessat a
fi que, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de
l’esmentat escrit, esmenés la sol·licitud en el sentit d’aportar la documentació que es
feia constar a l’informe emès pels tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat de data 1/09/2015, del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Torrelavit en data 27 de juliol de
2015 i d’acord amb el que disposa l’article 102 del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa que la tramitació de l'expedient resta suspesa fins que s'aporti la
documentació següent:
- Projecte de les obres sol·licitades on s’inclogui la plataforma de formigó que ja
s’ha executat.
- El rètol previst s’haurà de situar fora de la franja de domini públic, es a dir, a més
de 3 m de l’aresta exterior de l’esplanació.”
Com sigui que ha transcorregut amb escreix el termini fixat sense que l’interessat l’hagi
esmenat.
Els articles 71.1 i 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener disposen el següent:
Article 71.1 Esmena i millora de la sol·licitud.
“Si la sol·licitud d’iniciació de l’expedient no reuneix els requisits que assenyala l’article
anterior i els exigits, si s’escau, per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir a
l’interessat perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents
preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva
petició, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 42”
Article 42.1 Obligació de resoldre
“L’Administració està obligada a dictar resolució expressa en tots els procediments i a
notificar-la sigui quina sigui la seva forma d’iniciació. En els casos de prescripció,
renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la sol·licitud, així com de
desaparició sobrevinguda de l’objecte del procediment, la resolució consisteix en la
declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb indicació dels fets
produïts i les normes aplicables. (...)”
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- CONSIDERAR COM A DESISTIDA la petició de l’Ajuntament de Torrelavit
per a la realització de les obres d’instal·lació d’un rètol turístic informatiu, a la carretera
BV-2153 al PK 5+540, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Torrelavit.
Segon.- ARXIVAR, en conseqüència, la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de
Torrelavit que va donar lloc a la incoació de l’expedient número 2015/6388.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Torrelavit, amb domicili a
efectes de notificacions a Torrelavit (08775), carrer Molí, 29, amb indicació dels
recursos procedents.”
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’adjudicació
de l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la
Diputació de Barcelona, anys 2016-2019, del tram de carreteres adscrits als
Sectors de Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i
Manresa.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Vist l'expedient de contractació relatiu a la contractació dels TREBALLS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SEMINTEGRAL I TRACTAMENT DE TCA’S DE
LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
ANYS 2016-2019, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS ALS SECTORS DE
CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I
MANRESA (6 LOTS), amb un pressupost màxim pluriennal de licitació de vint-i-dos
milions quatre-cents vint-i-cinc mil cinc-cents nou euros amb vuitanta-cinc
cèntims (22.425.509’85 €) IVA exclòs, formulat en termes de preus unitaris
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relacionats per decret número 6521/15, aprovat en data 29 de juny de 2015, pel
Vicepresident tercer i President delegat en funcions
de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
Vistos els tràmits corresponents duts a terme per la Mesa de Contractació de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, òrgan que va conèixer de l’informe tècnic relatiu als criteris
sotmesos a judici de valor, elaborat pels serveis tècnics de la Gerència
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat promotora de l’expedient.
Vist que l’esmentat informe va ser sotmès al criteri tècnic del Col·legi d’Enginyers de
Camins, Ports i Canals, d’acord amb l’encàrrec aprovat per decret del Vicepresident 3r
i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat número 10.794/14, de data 21
de novembre de 2014.
Vist que els serveis tècnics de la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat van
tenir en compte l’informe elaborat pel Col·legi Professional d’Enginyers citat, per a la
confecció de l’informe definitiu dels criteris sotmesos a judici de valor de l’expedient de
contractació referit, informe que va ser sotmès a la Mesa de Contractació de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, en data 8 de febrer de 2016.
Vist que en la mateixa data, la Mesa va obrir els sobres que contenien les ofertes
relatives als criteris automàtics.
Atès que, un cop valorades també totes les ofertes en relació als criteris automàtics, la
Mesa de Contractació en sessió de 7 de març de 2016 dóna conformitat a l’informe
d’adjudicació definitiu, el qual es reprodueix parcialment a continuació, annexant-se els
informes tècnics complerts al present dictamen (annexos I i II):
“En el marc del procediment d’adjudicació obert amb més d’un criteri de valoració, per a la
contractació del Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de
TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 20162019, dels trams de carreteres adscrits als Sectors de Conservació de Granollers, Vic,
Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots), aprovat per decret, de data 29 de juny de
2015, amb un pressupost màxim pluriennal total pel període 2016-2019, formulat en termes
de preus unitaris, de vint-i-dos milions quatre-cents vint-i-cinc mil cinc-cents nou euros
amb vuitanta-cinc cèntims (22.425.509,85 €), IVA exclòs, essent l’IVA total de quatre
milions set-cents nou mil tres-cents cinquanta-set euros amb set cèntims (4.709.357,07
€), d’acord amb els sis lots que es relacionen tot seguit:
A) Per al Lot 1: GRANOLLERS
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 4.618.064,12 EUR, IVA exclòs, més
969.793,48 EUR, en concepte de 21% d’IVA, fent un total de 5.587.857,60 EUR, IVA
inclós, i els preus unitaris màxims que es diran.
B) Per al Lot 2: VIC
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 3.331.709,24 EUR, IVA exclòs, més
699.658,96 EUR, en concepte de 21% d’IVA, fent un total de 4.031.368,20 EUR, IVA
inclós, i els preus unitaris màxims que es diran.
C) Per al Lot 3: BERGA
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 3.580.476,96 EUR, IVA exclòs, més
751.900,16 EUR, en concepte de 21% d’IVA, fent un total de 4.332.377,12 EUR, IVA
inclós, i els preus unitaris màxims que es diran.
D) Per al Lot 4: VILAFRANCA
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Pressupost màxim de licitació pluriennal de 3.341.739,04 EUR, IVA exclòs, més
701.765,20 EUR, en concepte de 21% d’IVA, fent un total de 4.043.504,24 EUR, IVA
inclós, i els preus unitaris màxims que es diran.
E) Per al Lot 5: MARTORELL
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 3.818.333,04 EUR, IVA exclòs, més
801.849,94 EUR, en concepte de 21% d’IVA, fent un total de 4.620.182,96 EUR, IVA
inclós, i els preus unitaris màxims que es diran.
F) Per al Lot 6: MANRESA
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 3.735.187,44 EUR, IVA exclòs, més
784.389,36 EUR, en concepte de 21% d’IVA, fent un total de 4.519.576,80 EUR, IVA
inclós, i els preus unitaris màxims que es diran.
Els preus unitaris màxims de licitació es van establir pels imports aprovats per decret de
data 29 de juny de 2.015 del Vicepresident 3r i President delegat de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat, d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars que regeixen aquesta contractació.
En data 10 de setembre de 2015 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, va procedir a l’obertura del sobre 1 corresponent a la documentació
administrativa de les següents empreses:

-

A) Per al Lot 1: GRANOLLERS
UTE: ROMERO GAMERO,SAU – GIVASA,SA
AGUSTÍ I MASOLIVER,SA
CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCIONS,SA

B) Per al Lot 2: VIC
INNOVIA COPTALIA, SAU
PASQUINA,SA
AGLOMERATS GIRONA,SA
UTE: AGRUPACIÓ GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA,SA-1953 GRUP
SOLER CONSTRUCTURA, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU
-

-

C) Per al Lot 3: BERGA
GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT,SA
PASQUINA,SA
CONSTRUCCIONES MAYGAR,SL
UTE: ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN,SA-SOLER GLOBAL SERVICE,SL

-

D) Per al Lot 4: VILAFRANCA
INNOVIA COPTALIA, SAU
DRAGADOS, SA
GESTIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN, SA
UTE: CONSTRUCTORA DE CALAF,SAU / TALLER AURIA, SCCL
CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS,SA
DIEZ Y COMPAÑIA,SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
SORIGUE ACSA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS,SA
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E)
F)
-

UTE: IMESAPI,SA-CONSERVACION INTEGRAL VIARIA, SL
Per al Lot 5: MARTORELL
DRAGADOS, SA
UTE: ROMERO GAMERO,SAU – GIVASA,SA
DIEZ Y COMPAÑIA,SA
AGUSTÍ I MASOLIVER,SA
CONSTRUCCIONES MAYGAR,SL
SORIGUE ACSA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS,SA
FERROSER INFRAESTRUCTURAS,SA
UTE AGRUPACIÓ GUINOVART, OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA,SA – 1953 GRUP
SOLER CONSTRUCTURA, SL
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,SA
UTE: IMESAPI,SA-CONSERVACION INTEGRAL VIARIA, SL
CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCIONS,SA
Per al Lot 6: MANRESA
EXCAVACIONES CACERES, SL
GESTIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN, SA
AGLOMERATS GIRONA,SA
UTE: CONSTRUCTORA DE CALAF,SAU / TALLER AURIA, SCCL
UTE: ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN,SA-SOLER GLOBAL SERVICE, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS,SAU

La Mesa de Contractació en la sessió celebrada el dia 10 de setembre de 2015, detecta
documentació que pot ser motiu d'infracció del previst a la clàusula 1.9 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, i trasllada la mateixa a l'Oficina Tècnica de Gestió
d'Infraestructures per a la seva comprovació, informant aquesta Oficina Tècnica que
l'empresa GESTIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN,SA, aporta maquinària per sobre de
la mínima i que és valorable al sobre núm. 3, motiu pel qual es proposa declarar-la exclosa
de la licitació dels lots nº 4 i 6.
En data 17 de setembre de 2015 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, va procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent a la documentació tècnica
acreditativa dels criteris que depenguin d’un judici de valor.
Els criteris avaluables que depenen d’un judici de valor que s’han utilitzat per valorar les
ofertes i que van ser establerts en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, juntament amb la seva ponderació, són els indicats a continuació:
A) Criteris que depenen d’un judici de valor (45%)
Es valoraran fins a un màxim de 45 punts, segons el que s’exposa a continuació.
A1.Proposta d’actuació i resposta a nevades.
La proposta particularitzarà i ajustarà el procediment d’execució previst en les
operacions 87 i 88 del PPTP per la gestió de la vialitat hivernal en base als mitjans,
tipologia i disponibilitat dels mateixos i altres especificitats proposades en l’oferta.
Caldrà efectuar una relació de dotació de mitjans mes enllà dels mínims fixats en la
clàusula 1.10) del present Plec, dels quals ha d’aportar de cadascun les
característiques rellevants i el compromís d'adscripció dels mitjans a disposició de
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forma permanent i exclusiva o eventualment complementaris compromesos, de
cadascun d’ells.
La dotació de mitjans posats a disposició de forma permanent i exclusiva, tipologia
dels mateixos i la resta de propostes d’actuació i resposta a nevades que proposi
l’ofertant, serà considerada com una obligació essencial del contractista.
La valoració a efectes de concurs d'aquest apartat serà fins a 45 punts. La puntuació
a atorgar s’aplicarà de forma global en funció de la distribució racional i adequada
dels mitjans que incorpora la proposta a la xarxa de carreteres objecte del contracte,
escenaris previstos, tipologia i disponibilitat de mitjans, així com de la particularització
i adequació dels procediments d'execució establerts.
En data 8 de febrer de 2.016 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
va procedir a donar lectura al resultat de les propostes i la valoració de cada oferta
presentada, un cop pres en consideració les observacions indicades en la valoració
efectuada pel Col·legi de Camins, Canals i Ports de Catalunya de l’informe emès pels
Serveis Tècnics de la Diputació de data 4 de desembre de 2015. El resultat ha estat el
següent:
A) Lot 1: GRANOLLERS
El Resum global de les puntuacions és el següent:

Empresa
01

UTE ROMERO GAMERO,SAU - GIVASA

02

AGUSTÍ I MASOLIVER, SA

03

CORSAN - CORVIAM CONSTRUCCIÓN,SA

Puntuació
2,00
26,00
7,30

B) Lot 2: VIC
El Resum global de les puntuacions és el següent:

Empresa

Puntuació

01

INNOVIA COPTALIA, SAU

8,60

02

PASQUINA,SA

36,60

03

AGLOMERATS GIRONA,SA

29,10

04

UTE AGRUPACIÓ GUINOVART OBRAS Y SERV. HISPANIA/1953
GRUP SOLER

6,30

05

CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU

3,90
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C) Lot 3: BERGA
El Resum global de les puntuacions és el següent:

Puntuació

Empresa
01

GRAVES I EXCAVACIOS CASTELLOT,SA

33,10

02

PASQUINA,SA

27,90

03

CONSTRUCCIONES MAYGAR, SL

18,70

04

UTE ASFALTOS Y
GLOBAL SERVICE,SL

CONSTRUCCIONES

ELSAN,SA/SOLER

3,90

D) Lot 4: VILAFRANCA
El Resum global de les puntuacions és el següent:
Empresa

Puntuació

01

INNOVIA-COPTALIA,SAU

8,60

02

DRAGADOS,SA

6,20

03

GESTION INTEGRAL DE CONSERVACION,SA

04

UTE CONSTRUCTORA DE CALAF,SA /TALLERS AURIA ,SL

12,80

05

CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS,SA

32,40

06

DIEZ Y COMPAÑÍA,SA

07

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

08

BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

1,50

09

SORIGUE ACSA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS,SA

3,90

10

UTE: IMESAPI,SA-CONSERVACION INTEGRAL VIARIA, SL

EXCLOSA

9,50
10,50

14,00

E) Lot 5: MARTORELL
El Resum global de les puntuacions és el següent:
Empresa

Puntuació

01

DRAGADOS, SA

6,20

02

UTE ROMERO GAMERO,SAU - GIVASA

2,00

03

DIEZ Y COMPAÑÍA,SA

9,50

04

AGUSTÍ MASOLIVER, SA

23,00
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05

CONSTRUCCIONES MAYGAR,SL

17,70

06

SORIGUE ACSA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS,SA

3,90

07

FERROSER INFRAESTRUCTURAS,SA

1,50

08

UTE: AGRUPACION GUINOVART,
HISPANIA,SA - 1953 GRUP SOLER

09

CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA

33,90

10

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

10,50

11

UTE IMESAPI,SA - CONSERVACION INTEGRAL VIARIA, SL

14,00

12

CORSAN - CORVIAM CONSTRUCCIÓN,SA

OBRAS

Y

SERVICIOS

8,30

7,30

F) Lot 6: MANRESA
El Resum global de les puntuacions és el següent:

Puntuació

Empresa
01

EXCAVACIONS CACERES, SL

34,20

02

GESTIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN, SA

03

AGLOMERATS GIRONA,SA

30,30

04

UTE: CONSTRUCTORA DE CALAF,SAU / TALLER AURIA, SCCL

12,80

05

UTE: ASFALTOS Y
GLOBAL SERVICE, SL

06

BENITO ARNÓ E HIJOS,SAU

CONSTRUCCIONES

EXCLOSA

ELSAN,SA-SOLER

6,30
1,50

Així mateix, en data 8 de febrer de 2.016 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, va procedir a l’obertura del sobre 3 corresponent Proposició econòmica i
documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica.
Els criteris avaluables de forma automàtica que s’han utilitzat per valorar les ofertes i que
van ser establerts en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars,
juntament amb la seva ponderació, són els indicats a continuació:
B) Criteris avaluables de forma automàtica (55%)
Es valoraran fins a un màxim de 55 punts, segons el que s’exposa a continuació.
C) Criteris avaluables de forma automàtica (55%)
Es valoraran fins a un màxim de 55 punts, segons el que s’exposa a continuació.
253

B. 1) L'oferta econòmica es valorarà fins a un màxim de 45 punts en funció de la baixa
ofertada.
A efectes de valoració del present apartat l’oferta consistirà en l’aplicació sobre el
pressupost de licitació de la següent formula:
((PUO1 x Cp1 / PUP1)+ (PUO2 x Cp2 / PUP2) +....+ (PUON x CpN / PUPN))
PUO : Preus unitaris ofertats
PUP : Preus unitaris de document tècnic
CP : Coeficients de ponderació
L'oferta econòmica es valorarà fins a 45 punts en funció de la baixa ofertada,
corresponent 45 punts a l’oferta més baixa i zero punts a la que vagi al tipus de licitació,
la resta de puntuacions serà proporcional a aquest interval.
Tot i que serà obligatori ofertar per la totalitat dels conceptes que integren els preus
unitaris, el fet que el licitador no oferti en algun dels preus unitaris equivaldrà a que la
seva oferta ho és pel valor tipus.
Els coeficients de ponderació es detallen per a cada lot en el Document 2.
Condicions Tècniques. ANNEX núm. 5 del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
B.2) Instal.lacions fins a un màxim de 6 punts.
Les instal·lacions dins de l’àmbit del sector de conservació, superiors als mínims
establerts en el compromís d’adscripció del present Plec i destinades únicament al
compliment de l’objecte del contracte, es valoraran fins a 6 punts d’acord amb el
següent barem:
-

Zona de magatzem i estacionament de maquinària exclusiva per l’execució del
contracte: fins a 2 punts, en base a l’aplicació de la següent fórmula:
P1= S1/100
P1: Puntuació corresponent a la zona de magatzem i estacionament
S1: Superfície per sobre de la mínima exigida aportada per l’ofertant
En qualsevol cas, la puntuació màxima d’aquest apartat serà de 2 punts.

-

Zona d’abassegaments exclusiva per l’execució del contracte: fins a 4 punts, en
base a l’aplicació de la següent fórmula:
P2= S2/500
P2: Puntuació corresponent a la zona d’acopis
S2: Superfície d’acopis per sobre de la mínima exigida aportada per l’ofertant
En qualsevol cas, la puntuació màxima d’aquest apartat serà de 4 punts.
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B.3) Mitjans a disposició permanent i exclusiva fins a un màxim de 4 punts.
Els mitjans que es posin a disposició única i exclusiva de l’execució del contracte per
sobre dels mínims fixats en la clàusula 1.10) del present Plec, es valoraran de la següent
manera:
- Disposició d’una motonivelladora: 2 punts.
- Disposició de maquinària pel clavat de pals de tanca de seguretat: 1 punt.
- Disposició d’una extenedora de mescla asfàltica: 1 punt.
Tota la maquinària estarà en perfecte estat de conservació i funcionament i amb les
inspeccions tècniques vigents en tot moment, si s’escau.
Els mitjans assignats de forma exclusiva i permanent hauran de ser dipositats com a
maquinària de reserva, en el magatzem de la Diputació de Barcelona del centre de
conservació o en aquelles instal.lacions designades pel director dels treballs, no donant
lloc a cap tipus de pagament o indemnització durant el temps d’inactivitat.
L’acreditació dels mitjans serà mitjançant un compromís d’adscripció de que es
disposarà d’aquests mitjans en cas de resultar adjudicataris.
La dotació de mitjans posats a disposició de forma permanent i exclusiva, s’incorporarà
com a obligació essencial del contractista, la qual es detalla en la clàusula 2.1) del
present Plec.
El resultat de les propostes i la valoració de cada oferta presentada han estat les següents:
A)

Lot 1: GRANOLLERS

B1. Oferta econòmica
La valoració d l’oferta econòmica es la següent:
Els preus ofertats per cada licitador junt amb el resultat de l’aplicació per cadascun d’ells
dels coeficients de ponderació que es detallen per a cada lot en el Document 2.
Condicions Tècniques. ANNEX núm. 5 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en
base a la fórmula prevista dins de la clàusula 1.11, apartat B.1) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars es troben recollits en l’ANNEX 1 adjunt al present informe, en
donen els següents resultats:
Apartat B-1)
UTE ROMERO GAMERO,SAU GIVASA
AGUSTÍ I MASOLIVER, SA
CORSAN
CORVIAM
CONSTRUCCIÓN,SA
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COEFICIENT
0,73918498880
0,78035939280
0,83136207370

En base a aquest resultat, aplicant el valor de 0,00 punts al coeficient amb valor 1,00
(pressupost de licitació), 45,00 punts al valor del coeficient mes baix i la resta de forma
proporcional en funció de la baixa realitzada, en resulta:
Apartat B-1)
UTE ROMERO GAMERO,SAU GIVASA
AGUSTÍ I MASOLIVER, SA
CORSAN
CORVIAM
CONSTRUCCIÓN,SA

COEFICIENT

PUNTUACIÓ

0,73918498880

45,00

0,78035939280

37,90

0,83136207370

29,10

B2. Instal·lacions, fins a un màxim de 6 punts.
Aplicant la valoració prevista en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars per cadascun dels mitjans apartats, en resulta:
Zona de magatzem i
Zona d'abassegaments
estacionament de
exclusiva per
maquinària exclusiva
l’execució del
per l’execució del
contracte: fins a 4
contracte: fins a 2
punts, en base a
punts, en base a
l’aplicació de la formula
l’aplicació de la formula
P2 = S2/500
P1 = S1/100
S1 (m2)
Punts
S2 (m2)
Punts
UTE ROMERO
GAMERO,SAU - GIVASA
AGUSTÍ I MASOLIVER, SA
CORSAN - CORVIAM
CONSTRUCCIÓN,SA

TOTAL

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

B.3 Mitjans a disposició permanent i exclusiva, fins a un màxim de 4 punts.
Aplicant la valoració prevista en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars per cadascun dels mitjans apartats, en resulta:
Disposició d'una
motoanivelladora
( 2 punts)
UTE ROMERO
GAMERO, SAU GIVASA
AGUSTÍ I MASOLIVER,
SA
CORSAN - CORVIAM
CONSTRUCCIÓN,SA

Disposició de
maquinaria pel
clavat de pals
(1 punt)
Núm. Punts

Disposició d'una
extenedora de
mescla asfàltica
(1 punt)
Núm. Punts TOTAL B-3

Núm.

Punts

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00
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El Resum global de les puntuacions de l’apartat de Criteris avaluables de forma automàtica
és el següent:

UTE ROMERO
GAMERO,SAU GIVASA
AGUSTÍ I MASOLIVER,
SA
CORSAN - CORVIAM
CONSTRUCCIÓN,SA

Punts
Apart. B-1

Punts
Apart. B-2

Punts
Apart. B-3

TOTAL
APARTAT
B

45,00

6,00

4,00

55,00

37,90

6,00

4,00

47,90

29,10

6,00

4,00

39,10

D’acord amb tot l’anterior, s’ha confeccionat un quadre que es relaciona tot seguit amb la
valoració comparada entre les ofertes i en base clàusula 1.11 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars. D’aquesta valoració comparada, l’ordre de classificació de les
empreses segons la puntuació obtinguda es la següent:

AGUSTÍ I MASOLIVER,
SA
UTE ROMERO
GAMERO,SAU GIVASA
CORSAN - CORVIAM
CONSTRUCCIÓN,SA

A- Criteris
que depenen
d'un judici de
valor

B - Criteris
avaluables
de forma
automàtica

PUNTUACIÓ TOTAL

26,00

47,90

73,90

2,00

55,00

57,00

7,30

39,10

46,40

Per tot això exposat, es proposa com adjudicatari dels Treballs de manteniment i
conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de
la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits als
Sectors de Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6
lots) – LOT Nº 1 - GRANOLLERS l’oferta de l’empresa AGUSTI MASOLIVER, SA. per ser
la que ha obtingut una major puntuació i per tant la més avantatjosa per a l’Administració.
B)

Lot 2: VIC

B1. Oferta econòmica
La valoració d l’oferta econòmica es la següent:
Els preus ofertats per cada licitador junt amb el resultat de l’aplicació per cadascun d’ells
dels coeficients de ponderació que es detallen per a cada lot en el Document 2.
Condicions Tècniques. ANNEX núm. 5 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en
base a la fórmula prevista dins de la clàusula 1.11, apartat B.1) del Plec de Clàusules
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Administratives Particulars es troben recollits en l’ANNEX 2 adjunt al present informe, en
donen els següents resultats:
Apartat B-1)
INNOVIA COPTALIA, SAU
PASQUINA,SA
AGLOMERATS GIRONA,SA
UTE
AGRUPACIÓ
GUINOVART
OBRAS Y SERV. HISPANIA/1953
GRUP SOLER
CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU

COEFICIENT
0,79942495340
0,77371573660
0,82014788200
0,86751819470
0,94731853540

En base a aquest resultat, aplicant el valor de 0,00 punts al coeficient amb valor 1,00
(pressupost de licitació), 45,00 punts al valor del coeficient mes baix i la resta de forma
proporcional en funció de la baixa realitzada, en resulta:
Apartat B-1)
INNOVIA COPTALIA, SAU
PASQUINA,SA
AGLOMERATS GIRONA,SA
UTE
AGRUPACIÓ
GUINOVART
OBRAS Y SERV. HISPANIA/1953
GRUP SOLER
CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU

COEFICIENT
0,79942495340
0,77371573660
0,82014788200

PUNTUACIÓ
39,89
45,00
35,77

0,86751819470

26,35

0,94731853540

10,48

B.2) Instal·lacions, fins a un màxim de 6 punts.
Aplicant la valoració prevista en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars per cadascun dels mitjans apartats, en resulta:

INNOVIA COPTALIA, SAU
PASQUINA,SA
AGLOMERATS
GIRONA,SA
UTE AGRUPACIÓ
GUINOVART OBRAS Y
SERV. HISPANIA/1953
GRUP SOLER
CERTIS OBRES I
SERVEIS, SAU

Zona de magatzem i
Zona d'abassegaments
estacionament de
exclusiva per
maquinària exclusiva
l’execució del
per l’execució del
contracte: fins a 4
contracte: fins a 2
punts, en base a
punts, en base a
l’aplicació de la formula
l’aplicació de la formula
P2 = S2/500
P1 = S1/100
S1 (m2)
Punts
S2 (m2)
Punts
200,00
2,00
2.000,00
4,00
200,00
2,00
2.000,00
4,00

TOTAL
6,00
6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00
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B.3) Mitjans a disposició permanent i exclusiva, fins a un màxim de 4 punts.
Aplicant la valoració prevista en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars per cadascun dels mitjans apartats, en resulta:
Disposició d'una
motoanivelladora
( 2 punts)
INNOVIA COPTALIA, SAU
PASQUINA,SA
AGLOMERATS
GIRONA,SA
UTE AGRUPACIÓ
GUINOVART OBRAS Y
SERV. HISPANIA/1953
GRUP SOLER
CERTIS OBRES I
SERVEIS, SAU

Disposició de
maquinaria pel
clavat de pals
(1 punt)
Núm. Punts
1
1,00
1
1,00

Disposició d'una
extenedora de
mescla asfàltica
(1 punt)
Núm. Punts TOTAL B-3
1
1,00
4,00
1
1,00
4,00

Núm.
1
1

Punts
2,00
2,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

El Resum global de les puntuacions de l’apartat de Criteris avaluables de forma automàtica
és el següent:
Punts
Punts
Punts
TOTAL
Apart. B-1 Apart. B-2 Apart. B-3 APARTAT B
39,89
6,00
4,00
49,89
INNOVIA COPTALIA, SAU
45,00
6,00
4,00
55,00
PASQUINA,SA
35,77
6,00
4,00
45,77
AGLOMERATS GIRONA,SA
UTE AGRUPACIÓ GUINOVART
26,35
6,00
4,00
36,35
OBRAS Y SERV.
HISPANIA/1953 GRUP SOLER
CERTIS OBRES I SERVEIS,
10,48
6,00
4,00
20,48
SAU
D’acord amb tot l’anterior, s’ha confeccionat un quadre que es relaciona tot seguit amb la
valoració comparada entre les ofertes i en base clàusula 1.11 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars. D’aquesta valoració comparada, l’ordre de classificació de les
empreses segons la puntuació obtinguda es la següent:

PASQUINA,SA
AGLOMERATS GIRONA,SA
INNOVIA COPTALIA, SAU
UTE AGRUPACIÓ
GUINOVART OBRAS Y SERV.
HISPANIA/1953 GRUP SOLER

A- Criteris
que depenen
d'un judici de
valor
36,60
29,10
8,60

B - Criteris
avaluables
de forma
automàtica
55,00
45,77
49,89

6,30

36,35

259

PUNTUACIÓ TOTAL
91,60
74,87
58,49
42,65

CERTIS OBRES I SERVEIS,
SAU

3,90

20,48

24,38

Per tot això exposat, es proposa com adjudicatari dels Treballs de manteniment i
conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de
la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits als
Sectors de Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6
lots) – LOT Nº 2 - VIC l’oferta de l’empresa PASQUINA, SA. per ser la que ha obtingut una
major puntuació i per tant la més avantatjosa per a l’Administració.
C) Lot 3: BERGA
B1. Oferta econòmica
La valoració d l’oferta econòmica es la següent:
Els preus ofertats per cada licitador junt amb el resultat de l’aplicació per cadascun d’ells
dels coeficients de ponderació que es detallen per a cada lot en el Document 2.
Condicions Tècniques. ANNEX núm. 5 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en
base a la fórmula prevista dins de la clàusula 1.11, apartat B.1) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars es troben recollits en l’ANNEX 3 adjunt al present informe, en
donen els següents resultats:
Apartat B-1)
GRAVES
I
EXCAVACIONS
CASTELLOT,SA
PASQUINA,SA
CONSTRUCCIONES MAYGAR,SL
UTE ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
ELSAN,SA/SOLER GLOBAL SERVICE,SL

COEFICIENT
0,78008879010
0,81784696580
0,94983948920
0,86690969480

En base a aquest resultat, aplicant el valor de 0,00 punts al coeficient amb valor 1,00
(pressupost de licitació), 45,00 punts al valor del coeficient mes baix i la resta de forma
proporcional en funció de la baixa realitzada, en resulta:
Apartat B-1)
GRAVES
I
EXCAVACIONS
CASTELLOT,SA
PASQUINA,SA
CONSTRUCCIONES MAYGAR,SL
UTE
ASFALTOS
Y
CONSTRUCCIONES
ELSAN,SA/SOLER
GLOBAL
SERVICE,SL

COEFICIENT

PUNTUACIÓ

0,78008879010

45,00

0,81784696580
0,94983948920

37,27
10,26

0,86690969480

27,23

B.2) Instal·lacions, fins a un màxim de 6 punts.
L’empresa Construcciones Maygar, SL en aquest apartat no indica que les superfícies
expressades sigui complementaries als mínims exigits a l’apartat 1.10 (com sí indica en
l’apartat B.3), minorant a efectes de càlcul, la superfície ofertada en la superfície prevista d’
instal·lacions mínimes requerides en l’apartat 1.10 del PCAP).
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Per tant, aplicant la valoració prevista en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars per cadascun dels mitjans apartats, en resulta:
Zona de magatzem i
estacionament de
maquinària exclusiva
per l’execució del
contracte: fins a 2
punts, en base a
l’aplicació de la
formula P1 = S1/100

Zona
d'abassegaments
exclusiva per
l’execució del
contracte: fins a 4
punts, en base a
l’aplicació de la
formula P2 = S2/500

S1 (m2)

Punts

S2 (m2)

Punts

TOTAL

GRAVES I EXCAVACIONS
CASTELLOT,SA

1.658,81

2,00

10.000,00

4,00

6,00

PASQUINA,SA

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

400,00

2,00

100,00

0,20

2,20

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

CONSTRUCCIONES
MAYGAR, SL
UTE ASFALTOS Y
CONSTRUCCIONES
ELSAN,SA/SOLER GLOBAL
SERVICE,SL

B.3) Mitjans a disposició permanent i exclusiva, fins a un màxim de 4 punts.
Aplicant la valoració prevista en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars per cadascun dels mitjans apartats, en resulta:
Disposició
Disposició
Disposició de
d'una
d'una
maquinaria pel
extenedora de
motoanivellador clavat de pals
mescla asfàltica
a ( 2 punts)
(1 punt)
( 1 punt)
Núm. Punts Núm. Punts Núm. Punts TOTAL B-3
GRAVES I EXCAVACIONS
CASTELLOT,SA
PASQUINA,SA
CONSTRUCCIONES
MAYGAR, SL
UTE ASFALTOS Y
CONSTRUCCIONES
ELSAN,SA/SOLER GLOBAL
SERVICE,SL

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00
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El Resum global de les puntuacions de l’apartat de Criteris avaluables de forma automàtica
és el següent:

GRAVES I EXCAVACIONS
CASTELLOT,SA
PASQUINA,SA
CONSTRUCCIONES
MAYGAR, SL
UTE ASFALTOS Y
CONSTRUCCIONES
ELSAN,SA/SOLER GLOBAL
SERVICE,SL

Punts
Apart. B-1

Punts
Apart. B-2

Punts
Apart. B-3

TOTAL
APARTAT
B

45,00

6,00

4,00

55,00

37,27

6,00

4,00

47,27

10,26

2,20

4,00

16,46

27,23

6,00

4,00

37,23

D’acord amb tot l’anterior, s’ha confeccionat un quadre que es relaciona tot seguit amb la
valoració comparada entre les ofertes i en base clàusula 1.11 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars. D’aquesta valoració comparada, l’ordre de classificació de les
empreses segons la puntuació obtinguda es la següent:

GRAVES I EXCAVACIONS
CASTELLOT,SA
PASQUINA,SA
UTE ASFALTOS Y
CONSTRUCCIONES
ELSAN,SA/SOLER GLOBAL
SERVICE,SL
CONSTRUCCIONES
MAYGAR, SL

A- Criteris
que depenen
d'un judici de
valor

B - Criteris
avaluables
de forma
automàtica

PUNTUACIÓ TOTAL

33,10

55,00

88,10

27,90

47,27

75,17

3,90

37,23

41,13

18,70

16,46

35,16

Per tot això exposat, es proposa com adjudicatari dels Treballs de manteniment i
conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de
la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits als
Sectors de Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6
lots) – LOT Nº 3 - BERGA l’oferta de l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT,
SA. per ser la que ha obtingut una major puntuació i per tant la més avantatjosa per a
l’Administració.
D) Lot 4: VILAFRANCA
B1. Oferta econòmica
La valoració d l’oferta econòmica es la següent:
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L’oferta econòmica presentada per DRAGADOS,SA aporta els preus núm. 58, 62, 66,
1000, 1006, 1067, 1068, 1069, 1070, 1074, 1092 i 1125 per sobre del preu unitari tipus de
licitació sent motiu, d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars,
d’exclusió.
L’oferta econòmica presentada per l’empresa EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA no
aporta import ofertat pel preu núm. 999, adoptant-se d’acord amb el previst en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars, l’import previst de licitació per aquest (0,10 €).
Els preus ofertats per cada licitador junt amb el resultat de l’aplicació per cadascun d’ells
dels coeficients de ponderació que es detallen per a cada lot en el Document 2.
Condicions Tècniques. ANNEX núm. 5 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en
base a la fórmula prevista dins de la clàusula 1.11, apartat B.1) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars es troben recollits en l’ANNEX 4 adjunt al present informe, en
donen els següents resultats:
Apartat B-1)
INNOVIA-COPTALIA,SAU
DRAGADOS,SA
GESTION
INTEGRAL
DE
CONSERVACION,SA
UTE
CONSTRUCTORA
DE
CALAF,SA /TALLERS AURIA ,SL
CONSTRUCCIONES
Y
EXPLANACIONES GRAS,SA
DIEZ Y COMPAÑÍA,SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
SORIGUE ACSA CONSERVACION
DE INFRAESTRUCTURAS,SA
UTE: IMESAPI,SA-CONSERVACION
INTEGRAL VIARIA, SL

COEFICIENT
0,79941443100
EXCLOSA
EXCLOSA
0,85916366340
0,72942794630
0,78735221510
0,93880441900
0,92799729380
0,89635305780
0,74502371150

En base a aquest resultat, aplicant el valor de 0,00 punts al coeficient amb valor 1,00
(pressupost de licitació), 45,00 punts al valor del coeficient mes baix i la resta de forma
proporcional en funció de la baixa realitzada, en resulta:
Apartat B-1)
INNOVIA-COPTALIA,SAU
DRAGADOS,SA
GESTION
INTEGRAL
DE
CONSERVACION,SA
UTE
CONSTRUCTORA
DE
CALAF,SA /TALLERS AURIA ,SL
CONSTRUCCIONES
Y
EXPLANACIONES GRAS,SA
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COEFICIENT
0,79941443100

PUNTUACIÓ
33,36
EXCLOSA
EXCLOSA

0,85916366340

23,42

0,72942794630

45,00

DIEZ Y COMPAÑÍA,SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
SORIGUE ACSA CONSERVACION
DE INFRAESTRUCTURAS,SA
UTE: IMESAPI,SA-CONSERVACION
INTEGRAL VIARIA, SL

0,78735221510
0,93880441900
0,92799729380

35,37
10,18
11,98

0,89635305780

17,24

0,74502371150

42,41

B.2) Instal·lacions, fins a un màxim de 6 punts.
L’oferta de empresa Diez y Compañia, SA en relació a la zona de magatzem i
estacionament de maquinaria no indica que la superfície expressada sigui complementaria
als mínims exigits a l’apartat 1.10, minorant a efectes de càlcul, la superfície ofertada en la
superfície prevista d’ instal·lacions mínimes requerides en l’apartat 1.10 del PCAP.
L’oferta de empresa Diez y Compañia, SA en relació a la zones d’abassegaments no indica
que la superfície expressada sigui complementaria als mínims exigits a l’apartat 1.10,
minorant a efectes de càlcul, la superfície ofertada en la superfície prevista d’ instal·lacions
mínimes requerides en l’apartat 1.10 del PCAP.
Aplicant la valoració prevista en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars per cadascun dels mitjans apartats, en resulta:

INNOVIA-COPTALIA,SAU
DRAGADOS,SA
GESTION INTEGRAL DE
CONSERVACION,SA
UTE CONSTRUCTORA DE
CALAF,SA /TALLERS AURIA
,SL
CONSTRUCCIONES Y
EXPLANACIONES GRAS,SA
DIEZ Y COMPAÑÍA,SA
EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
SORIGUE ACSA
CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURAS,SA
UTE: IMESAPI,SACONSERVACION INTEGRAL
VIARIA, SL

Zona de magatzem i
estacionament de
maquinària exclusiva
per l’execució del
contracte: fins a 2
punts, en base a
l’aplicació de la
formula P1 =
S1/100
S1 (m2)
Punts
200,00
2,00

Zona
d'abassegaments
exclusiva per
l’execució del
contracte: fins a 4
punts, en base a
l’aplicació de la
formula
P2 = S2/500
S2 (m2)
Punts
2.000,00
4,00

TOTAL
6,00
EXCLOSA
EXCLOSA

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

0,00

0,00

2,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00
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B.3) Mitjans a disposició permanent i exclusiva, fins a un màxim de 4 punts.
Aplicant la valoració prevista en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars per cadascun dels mitjans apartats, en resulta:

Disposició
d'una
motoanivellad
ora ( 2 punts)

Disposició de
maquinaria
pel clavat de
pals (1 punt)

Núm. Punts Núm.
INNOVIA-COPTALIA,SAU
DRAGADOS,SA
GESTION INTEGRAL DE
CONSERVACION,SA
UTE CONSTRUCTORA DE
CALAF,SA /TALLERS AURIA
,SL
CONSTRUCCIONES Y
EXPLANACIONES GRAS,SA
DIEZ Y COMPAÑÍA,SA
EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
SORIGUE ACSA
CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURAS,SA
UTE: IMESAPI,SACONSERVACION INTEGRAL
VIARIA, SL

1

2,00

1

Punt
s
1,00

Disposició
d'una
extenedora
de mescla
asfàltica (1
punt)
Núm. Punts TOTAL B-3
1

1,00

4,00
EXCLOSA
EXCLOSA

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

El Resum global de les puntuacions de l’apartat de Criteris avaluables de forma automàtica
és el següent:
TOTAL
Punts
Punts
Punts
APARTAT
Apart. B-1 Apart. B-2 Apart. B-3
B
33,36
6,00
4,00
43,36
INNOVIA-COPTALIA,SAU
EXCLOSA
DRAGADOS,SA
GESTION
INTEGRAL
DE
EXCLOSA
CONSERVACION,SA
UTE CONSTRUCTORA DE
23,42
6,00
4,00
33,42
CALAF,SA /TALLERS AURIA
,SL
45,00
6,00
4,00
55,00
CONSTRUCCIONES
Y
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EXPLANACIONES GRAS,SA
DIEZ Y COMPAÑÍA,SA
EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
SORIGUE
ACSA
CONSERVACION
DE
INFRAESTRUCTURAS,SA
UTE:
IMESAPI,SACONSERVACION INTEGRAL
VIARIA, SL

35,37

2,00

4,00

41,37

10,18

6,00

4,00

20,18

11,98

6,00

4,00

21,98

17,24

6,00

4,00

27,24

42,41

6,00

4,00

52,41

D’acord amb tot l’anterior, s’ha confeccionat un quadre que es relaciona tot seguit amb la
valoració comparada entre les ofertes i en base clàusula 1.11 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars. D’aquesta valoració comparada, l’ordre de classificació de les
empreses segons la puntuació obtinguda es la següent:

CONSTRUCCIONES
Y
EXPLANACIONES GRAS,SA
UTE:
IMESAPI,SACONSERVACION INTEGRAL
VIARIA, SL
INNOVIA-COPTALIA,SAU
DIEZ Y COMPAÑÍA,SA
UTE CONSTRUCTORA DE
CALAF,SA /TALLERS AURIA
,SL
SORIGUE
ACSA
CONSERVACION
DE
INFRAESTRUCTURAS,SA
EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
DRAGADOS,SA
GESTION
INTEGRAL
DE
CONSERVACION,SA

A- Criteris
que depenen
d'un judici
de valor

B - Criteris
avaluables
de forma
automàtica

PUNTUACIÓ
TOTAL

32,40

55,00

87,40

14,00

52,41

66,41

8,60
9,50

43,36
41,37

51,96
50,87

12,80

33,42

46,22

3,90

27,24

31,14

10,50

20,18

30,68

1,50

21,98

23,48
EXCLOSA
EXCLOSA

Per tot això exposat, es proposa l’exclusió de la empresa DRAGADOS,SA per
l’incompliment de la clàusula 1.3 del PCAP al ultrapassar els preus unitaris màxims definits
com a tipus de licitació i proposar com adjudicatari dels Treballs de manteniment i
conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de
la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits als
Sectors de Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6
lots) – LOT Nº 4 - VILAFRANCA l’oferta de l’empresa CONSTRUCCIONES Y
EXPLANACIONES GRAS, SA. per ser la que ha obtingut una major puntuació i per tant la
més avantatjosa per a l’Administració.
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E) Lot 5: MARTORELL
B1. Oferta econòmica
L’oferta econòmica presentada per DRAGADOS,SA aporta els preus núm. 58, 62, 73, 1000,
1006, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1084, 1085, 1092 i 1125 per sobre
del preu unitari tipus de licitació sent motiu, d’acord amb el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, d’exclusió.
L’oferta econòmica presentada per l’empresa EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA no
aporta import ofertat pel preu núm. 999, adoptant-se d’acord amb el previst en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars, l’import previst de licitació per aquest (0,10 €).
Recollides aquestes consideracions, els preus ofertats per cada licitador junt amb el resultat
de l’aplicació per cadascun d’ells dels coeficients de ponderació que es detallen per a cada
lot en el Document 2. Condicions Tècniques. ANNEX núm. 5 del Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, en base a la fórmula prevista dins de la clàusula 1.11, apartat B.1)
del Plec de Clàusules Administratives Particulars es troben recollits en l’ANNEX 5 adjunt al
present informe, en donen els següents resultats:
Apartat B-1)

COEFICIENT

DRAGADOS, SA
UTE ROMERO GAMERO,SAU GIVASA
DIEZ Y COMPAÑÍA,SA
AGUSTÍ MASOLIVER, SA
CONSTRUCCIONES MAYGAR,SL
SORIGUE ACSA CONSERVACION
DE INFRAESTRUCTURAS,SA
FERROSER
INFRAESTRUCTURAS,SA
UTE: AGRUPACION GUINOVART,
OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA,SA
- 1953 GRUP SOLER
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE IMESAPI,SA - CONSERVACION
INTEGRAL VIARIA, SL
CORSAN
CORVIAM
CONSTRUCCIÓN,SA

EXCLOSA
0,76633446100
0,80409210210
0,75969745220
0,94951946820
0,87968084790
0,88400976680
0,86188993420
0,76772520190
0,93880188880
0,74503462340
0,86412826990

En base a aquest resultat, aplicant el valor de 0,00 punts al coeficient amb valor 1,00
(pressupost de licitació), 45,00 punts al valor del coeficient mes baix i la resta de forma
proporcional en funció de la baixa realitzada, en resulta:
Apartat B-1)
DRAGADOS, SA
UTE ROMERO GAMERO,SAU - GIVASA
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COEFICIENT
0,76633446100

PUNTUACIÓ
EXCLOSA
41,24

DIEZ Y COMPAÑÍA,SA
AGUSTÍ MASOLIVER, SA
CONSTRUCCIONES MAYGAR,SL
SORIGUE ACSA CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURAS,SA
FERROSER INFRAESTRUCTURAS,SA
UTE:
AGRUPACION
GUINOVART,
OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA,SA 1953 GRUP SOLER
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE IMESAPI,SA - CONSERVACION
INTEGRAL VIARIA, SL
CORSAN
CORVIAM
CONSTRUCCIÓN,SA

0,80409210210
0,75969745220
0,94951946820

34,58
42,41
8,91

0,87968084790

21,24

0,88400976680

20,47

0,86188993420

24,38

0,76772520190
0,93880188880

41,00
10,80

0,74503462340

45,00

0,86412826990

23,98

B.2) Instal·lacions, fins a un màxim de 6 punts.
L’oferta de empresa Diez y Compañia, SA en relació a la zona de magatzem i
estacionament de maquinaria no indica que la superfície expressada sigui complementaria
als mínims exigits a l’apartat 1.10, minorant a efectes de càlcul, la superfície ofertada en la
superfície prevista d’ instal·lacions mínimes requerides en l’apartat 1.10 del PCAP.
L’oferta de empresa Diez y Compañia, SA en relació a la zones d’abassegaments no indica
que la superfície expressada sigui complementaria als mínims exigits a l’apartat 1.10,
aminorant a efectes de càlcul, la superfície ofertada en la superfície prevista d’ instal·lacions
mínimes requerides en l’apartat 1.10 del PCAP.
L’empresa Construcciones Maygar, SL en aquest apartat no indica que les superfícies
expressades sigui complementaries als mínims exigits a l’apartat 1.10 (com sí indica en
l’apartat B.3), minorant a efectes de càlcul, la superfície ofertada en la superfície prevista d’
instal·lacions mínimes requerides en l’apartat 1.10 del PCAP).
Aplicant la valoració prevista en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars per cadascun dels mitjans apartats, en resulta:
Zona de magatzem i
estacionament de
maquinària exclusiva
per l’execució del
contracte: fins a 2
punts, en base a
l’aplicació de la
formula P1 =
S1/100
S1 (m2)
Punts
DRAGADOS, SA
UTE ROMERO GAMERO,SAU GIVASA
DIEZ Y COMPAÑÍA,SA
AGUSTÍ MASOLIVER, SA
CONSTRUCCIONES
MAYGAR,SL
SORIGUE ACSA

Zona
d'abassegaments
exclusiva per
l’execució del
contracte: fins a 4
punts, en base a
l’aplicació de la
formula P2 = S2/500
S2 (m2)

Punts

TOTAL
EXCLOSA

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

400,00
200,00

2,00
2,00

0,00
2.000,00

0,00
4,00

2,00
6,00

1.798,00

2,00

3.170,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00
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CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURAS,SA
FERROSER
INFRAESTRUCTURAS,SA
UTE: AGRUPACION
GUINOVART, OBRAS Y
SERVICIOS HISPANIA,SA - 1953
GRUP SOLER
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,
SA
UTE IMESAPI,SA CONSERVACION INTEGRAL
VIARIA, SL
CORSAN - CORVIAM
CONSTRUCCIÓN,SA

300,00

2,00

343,00

0,69

2,69

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

B.3) Mitjans a disposició permanent i exclusiva, fins a un màxim de 4 punts.
Aplicant la valoració prevista en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars per cadascun dels mitjans apartats, en resulta:
Disposició
Disposició de Disposició d'una
d'una
maquinaria pel extenedora de
motonivelladora clavat de pals mescla asfàltica
( 2 punts)
(1 punt)
(1 punt)

DRAGADOS, SA
UTE ROMERO GAMERO,SAU
- GIVASA
DIEZ Y COMPAÑÍA,SA
AGUSTÍ MASOLIVER, SA
CONSTRUCCIONES
MAYGAR,SL
SORIGUE ACSA
CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURAS,SA
FERROSER
INFRAESTRUCTURAS,SA
UTE: AGRUPACION
GUINOVART, OBRAS Y
SERVICIOS HISPANIA,SA 1953 GRUP SOLER
CONSTRUCCIONS DEUMAL,
SA
EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE IMESAPI,SA CONSERVACION INTEGRAL

TOTAL B3
EXCLOSA

Núm.

Punts

Núm.

Punts

Núm.

Punts

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1
1

2,00
2,00

1
1

1,00
1,00

1
1

1,00
1,00

4,00
4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00
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VIARIA, SL
CORSAN - CORVIAM
CONSTRUCCIÓN,SA

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

El Resum global de les puntuacions de l’apartat de Criteris avaluables de forma automàtica
és el següent:

DRAGADOS, SA
UTE ROMERO GAMERO,SAU
- GIVASA
DIEZ Y COMPAÑÍA,SA
AGUSTÍ MASOLIVER, SA
CONSTRUCCIONES
MAYGAR,SL
SORIGUE ACSA
CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURAS,SA
FERROSER
INFRAESTRUCTURAS,SA
UTE: AGRUPACION
GUINOVART, OBRAS Y
SERVICIOS HISPANIA,SA 1953 GRUP SOLER
CONSTRUCCIONS DEUMAL,
SA
EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE IMESAPI,SA CONSERVACION INTEGRAL
VIARIA, SL
CORSAN - CORVIAM
CONSTRUCCIÓN,SA

TOTAL
APARTAT
B
EXCLOSA

Punts
Apart. B-1

Punts
Apart. B-2

Punts
Apart. B-3

41,24

6,00

4,00

51,24

34,58
42,41

2,00
6,00

4,00
4,00

40,58
52,41

8,91

6,00

4,00

18,91

21,24

6,00

4,00

31,24

20,47

2,69

4,00

27,16

24,38

6,00

4,00

34,38

41,00

6,00

4,00

51,00

10,80

6,00

4,00

20,80

45,00

6,00

4,00

55,00

23,98

6,00

4,00

33,98

D’acord amb tot l’anterior, s’ha confeccionat un quadre que es relaciona tot seguit amb la
valoració comparada entre les ofertes i en base clàusula 1.11 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars. D’aquesta valoració comparada, l’ordre de classificació de les
empreses segons la puntuació obtinguda es la següent:

33,90
23,00

B - Criteris
avaluables de
forma
automàtica
51,00
52,41

14,00

55,00

69,00

2,00

51,24

53,24

A- Criteris que
depenen d'un
judici de valor
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA
AGUSTÍ MASOLIVER, SA
UTE IMESAPI,SA CONSERVACION INTEGRAL
VIARIA, SL
UTE ROMERO GAMERO,SAU GIVASA
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PUNTUACIÓ
TOTAL
84,90
75,41
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DIEZ Y COMPAÑÍA,SA
UTE: AGRUPACION GUINOVART,
OBRAS Y SERVICIOS
HISPANIA,SA - 1953 GRUP
SOLER
CORSAN - CORVIAM
CONSTRUCCIÓN,SA
CONSTRUCCIONES MAYGAR,SL
SORIGUE ACSA CONSERVACION
DE INFRAESTRUCTURAS,SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,
SA
FERROSER
INFRAESTRUCTURAS,SA
DRAGADOS, SA

9,50

40,58

50,08

8,30

34,38

42,68

7,30

33,98

41,28

17,70

18,91

36,61

3,90

31,24

35,14

10,50

20,80

31,30

1,50

27,16

28,66
EXCLOSA

Per tot això exposat, es proposa l’exclusió de la empresa DRAGADOS,SA per
l’incompliment de la clàusula 1.3 del PCAP al ultrapassar els preus unitaris màxims definits
com a tipus de licitació i proposar com adjudicatari dels Treballs de manteniment i
conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de
la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits als
Sectors de Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6
lots) – LOT Nº 5 - MARTORELL l’oferta de l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA.
per ser la que ha obtingut una major puntuació i per tant la més avantatjosa per a
l’Administració.
F) Lot 6: MANRESA
B1. Oferta econòmica
La valoració d l’oferta econòmica es la següent:
Els preus ofertats per cada licitador junt amb el resultat de l’aplicació per cadascun d’ells
dels coeficients de ponderació que es detallen per a cada lot en el Document 2.
Condicions Tècniques. ANNEX núm. 5 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en
base a la fórmula prevista dins de la clàusula 1.11, apartat B.1) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars es troben recollits en l’ANNEX 6 adjunt al present informe, en
donen els següents resultats:
Apartat B-1)
EXCAVACIONS CACERES, SL
GESTIÓN
INTEGRAL
DE
CONSERVACIÓN, SA
AGLOMERATS GIRONA,SA
UTE:
CONSTRUCTORA
DE
CALAF,SAU / TALLER AURIA, SCCL
UTE:
ASFALTOS
Y
CONSTRUCCIONES
ELSAN,SA271

COEFICIENT
0,71047225240
EXCLOSA
0,78010584780
0,83947310910
0,86198788900

SOLER GLOBAL SERVICE,SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

0,90180899690

En base a aquest resultat, aplicant el valor de 0,00 punts al coeficient amb valor 1,00
(pressupost de licitació), 45,00 punts al valor del coeficient mes baix i la resta de forma
proporcional en funció de la baixa realitzada, en resulta:
Apartat B-1)
EXCAVACIONS CACERES, SL
GESTIÓN
INTEGRAL
DE
CONSERVACIÓN, SA
AGLOMERATS GIRONA,SA
UTE:
CONSTRUCTORA
DE
CALAF,SAU / TALLER AURIA, SCCL
UTE:
ASFALTOS
Y
CONSTRUCCIONES ELSAN,SA-SOLER
GLOBAL SERVICE,SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

COEFICIENT
PUNTUACIÓ
0,71047225240 45,00
EXCLOSA

EXCLOSA

0,78010584780 34,18
0,83947310910 24,95
0,86198788900 21,45
0,90180899690 15,26

B.2) Instal·lacions, fins a un màxim de 6 punts.
Aplicant la valoració prevista en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars per cadascun dels mitjans apartats, en resulta:
Zona de magatzem i
Zona d'abassegaments
estacionament de
exclusiva per
maquinària exclusiva
l’execució del
per l’execució del
contracte: fins a 4
contracte: fins a 2
punts, en base a
punts, en base a
l’aplicació de la formula
l’aplicació de la formula
P2 = S2/500
P1 = S1/100
S1 (m2)
Punts
S2 (m2)
Punts
EXCAVACIONS
CACERES, SL
GESTIÓN INTEGRAL DE
CONSERVACIÓN, SA
AGLOMERATS
GIRONA,SA
UTE: CONSTRUCTORA
DE CALAF,SAU / TALLER
AURIA, SCCL
UTE: ASFALTOS Y
CONSTRUCCIONES
ELSAN,SA-SOLER
GLOBAL SERVICE, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS,
SAU

250,00

2,00

2.000,00

4,00

TOTAL
6,00
EXCLOSA

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00

200,00

2,00

2.000,00

4,00

6,00
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B.3) Mitjans a disposició permanent i exclusiva, fins a un màxim de 4 punts.
Aplicant la valoració prevista en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars per cadascun dels mitjans apartats, en resulta:
Disposició
Disposició de Disposició d'una
d'una
maquinaria pel extenedora de
motonivelladora clavat de pals mescla asfàltica
( 2 punts)
(1 punt)
(1 punt)

EXCAVACIONS CACERES,
SL
GESTIÓN INTEGRAL DE
CONSERVACIÓN, SA
AGLOMERATS GIRONA,SA
UTE: CONSTRUCTORA DE
CALAF,SAU / TALLER
AURIA, SCCL
UTE: ASFALTOS Y
CONSTRUCCIONES
ELSAN,SA-SOLER GLOBAL
SERVICE, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS,
SAU

Núm.

Punts

Núm.

Punts

1

2,00

1

1,00

Núm.

Punts

TOTAL B3

0,00

3,00
EXCLOSA

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

1

2,00

1

1,00

1

1,00

4,00

El Resum global de les puntuacions de l’apartat de Criteris avaluables de forma automàtica
és el següent:

EXCAVACIONS CACERES,
SL
GESTIÓN INTEGRAL DE
CONSERVACIÓN, SA
AGLOMERATS GIRONA,SA
UTE: CONSTRUCTORA DE
CALAF,SAU / TALLER
AURIA, SCCL
UTE: ASFALTOS Y
CONSTRUCCIONES
ELSAN,SA-SOLER GLOBAL
SERVICE, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS,
SAU

Punts
Apart. B-1

Punts
Apart. B-2

Punts
Apart. B-3

TOTAL
APARTAT
B

45,00

6,00

3,00

54,00
EXCLOSA

34,18

6,00

4,00

44,18

24,95

6,00

4,00

34,95

21,45

6,00

4,00

31,45

15,26

6,00

4,00

25,26
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D’acord amb tot l’anterior, s’ha confeccionat un quadre que es relaciona tot seguit amb la
valoració comparada entre les ofertes i en base clàusula 1.11 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars. D’aquesta valoració comparada, l’ordre de classificació de les
empreses segons la puntuació obtinguda es la següent:

EXCAVACIONS
CACERES, SL

A- Criteris
que depenen
d'un judici de
valor

B - Criteris
avaluables
de forma
automàtica

PUNTUACIÓ TOTAL

34,20

54,00

88,20

GESTIÓN INTEGRAL
DE CONSERVACIÓN,
SA
AGLOMERATS
GIRONA,SA
UTE: CONSTRUCTORA
DE CALAF,SAU /
TALLER AURIA, SCCL
UTE: ASFALTOS Y
CONSTRUCCIONES
ELSAN,SA-SOLER
GLOBAL SERVICE, SL
BENITO ARNÓ E
HIJOS, SAU

EXCLOSA
30,30

44,18

74,48

12,80

34,95

47,75

6,30

31,45

37,75

1,50

25,26

26,76

Per tot això exposat, es proposa com adjudicatari dels Treballs de manteniment i
conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de
la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits als
Sectors de Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6
lots) – LOT Nº 6 - MANRESA l’oferta de l’empresa EXCAVACIONS CACERES, SL. per ser
la que ha obtingut una major puntuació i per tant la més avantatjosa per a l’Administració.”

Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151
i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP)
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a
l’adjudicació de les contractacions de referència.
Atès que es pot assolir la consignació pressupostària, tot respectant els preus unitaris
que va ofertar l’adjudicatari, fins el pressupost màxim de licitació.
Atès que la despesa màxima d’aquesta adjudicació està prevista en el vigent
pressupost d’aquesta Corporació de l’anualitat 2016 i resta condicionada a l’existència
de crèdit adequat i suficient pel que fa a les següents anualitats, d’acord amb la
proposta de l’adjudicació d’aquest contracte relatiu als “Treballs de manteniment i
conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de
la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits als
Sectors de Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6
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lots)”, amb un pressupost màxim pluriennal de licitació, formulat en termes de preus
unitaris, de vint-i-dos milions quatre-cents vint-i-cinc mil cinc-cents nou euros amb
vuitanta-cinc cèntims (22.425.509,85 €), IVA exclòs, que aplicant el 21% d’IVA, resulta
un total de 27.134.866,92€ (IVA inclòs), amb el següent desglòs:
Exercici 2016
Exercici 2017
Exercici 2018
Exercici 2019
Exercici 2020

Import (IVA inclòs)
5.365.412,71 €
6.783.716,73 €
6.783.716,73 €
6.783.716,73 €
1.418.304,02 €

Orgànic
50100
50100
50100
50100
50100

Programa
45300
453
453
453
453

Econòmic
21000
210
210
210
210

Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la
condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i
suficient en els corresponents pressupostos.
Vist que, un cop celebrades les eleccions locals de maig de 2015, es va constituir la
Corporació el 15 de juliol de 2015 i en sessió extraordinària del Ple de 29 de juliol de
2015, s’aprovà, entre d’altres, el cartipàs i, mitjançant dictamen número 129/15
(publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015), s’acordà delegar en la Junta de Govern la
contractació administrativa i privada de quantia superior a 6.000.000 € i fins el límit del
10 % dels recursos ordinaris del pressupost i vist, així mateix, l’article 86.3 en relació
amb la disposició addicional segona,14 del TRLCSP.
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DECLARAR EXCLOSES, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 7 de març de 2016, formulada
en base als informes tècnics de la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
dita Àrea
–informes que s’acompanyen al present dictamen com a annexos I i II-,
l’empresa GESTIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN, SA, CIF XXX per incloure dins
el sobre núm. 1 (documentació administrativa) informació corresponent al sobre núm.
3 (proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de forma
automàtica), respecte dels lots 4 (Vilafranca) i 6 (Manresa) i l’empresa DRAGADOS,
SA, CIF XXX, per ultrapassar els preus unitaris màxims de licitació, respecte els lots 4
(Vilafranca) i 5 (Martorell) de l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment
i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de
la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits als
Sectors de Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa” (6
lots).
Segon.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 7 de març de 2016, en base als informes
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tècnics de la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la dita Àrea –informes
que s’acompanyen al present dictamen com a annexos I i II-, i els preus unitaris i resta
de condicions ofertades respectivament, els contractes relatius als “Treballs de
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de
carreteres adscrits als Sectors de Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca,
Martorell i Manresa” (6 lots), en els termes següents:
Lot 1. GRANOLLERS a l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A., CIF XXX, amb
domicili a XXX (XXX), XXX, d’acord amb els preus unitaris ofertats, que figuren a
l’annex núm.1, de l’ANNEX II al present dictamen.
Lot 2. VIC a l’empresa PASQUINA, S.A., CIF XXX, amb domicili a XXX, XXX, d’acord
amb els preus unitaris ofertats, que figuren a l’annex núm.2, de l’ANNEX II al present
dictamen.
Lot 3. BERGA a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, S.A., CIF XXX,
amb domicili a XXX, XXX, d’acord amb els preus unitaris ofertats, que figuren a l’annex
núm.3, de l’ANNEX II al present dictamen.
Lot 4. VILAFRANCA a l’empresa CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS,
S.A., CIF XXX, amb domicili a XXX, XXX, d’acord amb els preus unitaris ofertats, que
figuren a l’annex núm.4, de l’ANNEX II al present dictamen.
Lot 5. MARTORELL a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A., CIF XXX, amb
domicili a XXX, XXX, d’acord amb els preus unitaris ofertats, que figuren a l’annex
núm.5, de l’ANNEX II al present dictamen.
Lot 6. MANRESA a l’empresa EXCAVACIONS CACERES, S.L., CIF XXX, amb
domicili a XXX, XXX, d’acord amb els preus unitaris ofertats, que figuren a l’annex
núm.6, de l’ANNEX II al present dictamen.
Tercer.- DISPOSAR la despesa màxima pluriennal derivada d’aquestes contractacions
de vint-i-set milions cent trenta-quatre mil vuit-cents seixanta-sis euros amb
noranta-dos cèntims (27.134.866,92 €) IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a
les següents aplicacions pressupostàries dels exercicis següents:

Exercici 2016
Exercici 2017
Exercici 2018
Exercici 2019
Exercici 2020

Import (IVA inclòs)
5.365.412,71 €
6.783.716,73 €
6.783.716,73 €
6.783.716,73 €
1.418.304,02 €

I que desglossades per lots són:
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Orgànic
50100
50100
50100
50100
50100

Programa
45300
453
453
453
453

Econòmic
21000
210
210
210
210
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Lot 1: Granollers
Exercici 2016
Exercici 2017
Exercici 2018
Exercici 2019
Exercici 2020

Import (IVA inclòs)
1.122.457,37 €
1.396.964,40 €
1.396.964,40 €
1.396.964,40 €
274.507,03 €

Orgànic
50100
50100
50100
50100
50100

Programa
45300
453
453
453
453

Econòmic
21000
210
210
210
210

Import (IVA inclòs)
788.199,83 €
1.007.842,05 €
1.007.842,05 €
1.007.842,05 €
219.642,22 €

Orgànic
50100
50100
50100
50100
50100

Programa
45300
453
453
453
453

Econòmic
21000
210
210
210
210

Import (IVA inclòs)
854.909,80 €
1.083.094,28 €
1.083.094,28 €
1.083.094,28 €
228.184,48€

Orgànic
50100
50100
50100
50100
50100

Programa
45300
453
453
453
453

Econòmic
21000
210
210
210
210

Import (IVA inclòs)
796.768,90 €
1.010.876,06 €
1.010.876,06 €
1.010.876,06 €
214.107,15 €

Orgànic
50100
50100
50100
50100
50100

Programa
45300
453
453
453
453

Econòmic
21000
210
210
210
210

Import (IVA inclòs)
911.851,86 €
1.155.045,74 €
1.155.045,74 €
1.155.045,74 €
243.193,88 €

Orgànic
50100
50100
50100
50100
50100

Programa
45300
453
453
453
453

Econòmic
21000
210
210
210
210

Lot 2: Vic
Exercici 2016
Exercici 2017
Exercici 2018
Exercici 2019
Exercici 2020
Lot 3: Berga
Exercici 2016
Exercici 2017
Exercici 2018
Exercici 2019
Exercici 2020
Lot 4: Vilafranca
Exercici 2016
Exercici 2017
Exercici 2018
Exercici 2019
Exercici 2020
Lot 5: Martorell
Exercici 2016
Exercici 2017
Exercici 2018
Exercici 2019
Exercici 2020
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Lot 6: Manresa
Exercici 2016
Exercici 2017
Exercici 2018
Exercici 2019
Exercici 2020

Import (IVA inclòs)
891.224,94 €
1.129.894,20 €
1.129.894,20 €
1.129.894,20 €
238.669,26 €

Orgànic
50100
50100
50100
50100
50100

Programa
45300
453
453
453
453

Econòmic
21000
210
210
210
210

tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i
condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a
l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos
esmentats.
Quart.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de data 7 de març de 2016, en base a l’informe tècnic de la
Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la dita Àrea (Annex II), d’acord amb el
detall següent:
Lot 1. GRANOLLERS:
Licitador

Ordre

UTE: ROMERO GAMERO, SAU-GIVASA,SA

2on.

CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, SA

3er.

Lot 2. VIC:
Licitador

Ordre

AGLOMERATS GIRONA, SA

2on.

INNOVIA COPTALIA, SAU
UTE: AGRUPACIÓ GUINOVART OBRAS Y
SERVICIOS HISPANIA, SA-1953 GRUP SOLER
CONSTRUCTORA, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU

3er.
4rt.
5è.

Lot 3. BERGA:
Licitador

Ordre

PASQUINA, SA
UTE: ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN,
SA-SOLER GLOBAL SERVICE, SL
CONSTRUCCIONES MAYGAR, SL
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Lot 4. VILAFRANCA:
Licitador
UTE: IMESAPI, SA-CONSERVACION INTEGRAL
VIARIA, SL
INNOVIA COPTALIA, SAU

Ordre

DIEZ Y COMPAÑÍA, SA
UTE: CONSTRUCTORA DE CALAF, SA-TALLER
AURIA, SL
SORIGUE ACSA CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURAS, SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

4rt.

BENITO ARNO E HIJOS, SAU

8è.

2on.
3er.
5è.
6è.
7è.

Lot 5. MARTORELL:
Licitador

Ordre

AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA
UTE: IMESAPI, SA-CONSERVACION INTEGRAL
VIARIA, SL
UTE: ROMERO GAMERO, SAU-GIVASA,SA

2on.

DIEZ Y COMPAÑÍA, SA
UTE: AGRUPACIÓ GUINOVART OBRAS Y
SERVICIOS HISPANIA, SA-1953 GRUP SOLER
CONSTRUCTORA, SL
CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION, SA

5è.

3er.
4rt.

6è.
7è.

CONSTRUCCIONES MAYGAR, SL
SORIGUE ACSA CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURAS, SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

10è.

FERROSER INFRAESTRUCTURAS, SA

11è.
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8è.
9è.

Lot 6. MANRESA:
Licitador

Ordre

AGLOMERATS GIRONA, SA
UTE: CONSTRUCTORA DE CALAF, SA-TALLER
AURIA, SL
UTE: ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN,
SA-SOLER GLOBAL SERVICE, SL
BENITO ARNO E HIJOS, SAU

2on.
3er.
4rt.
5è.

Cinquè.- RETORNAR la garantia provisional a les empreses no adjudicatàries,
d’acord amb el que disposa l’article 103 del TRLCSP.
Sisè.- COMUNICAR als adjudicataris que hauran de concórrer a formalitzar els
contractes quan siguin requerits, en el benentès que la dita formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació
dels presents acords. En el mateix moment de formalització del contracte haurà de
presentar el Pla de Seguretat i Salut, prèviament informat favorablement pel
coordinador de seguretat i salut.
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació dels contractes en el perfil de
contractant.
Vuitè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant i en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Butlletí Oficial de l’Estat i el Diari Oficial
de la Unió Europea.”
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament de subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament
primari i secundari, per a les estades als equipaments pedagògics existents als
parcs naturals i que es gestionen en règim de concessió administrativa, segon
semestre 2015, per un import de 8.169,84 € (vuit mil cent seixanta-nou euros amb
vuitanta-quatre cèntims).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 18
de desembre de 2014, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics
i concertats, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals
d’aquesta Diputació de Barcelona que es gestionen en règim de concessió
administrativa.
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Atès el que disposa l’Ordenança General de subvencions, aprovada definitivament pel
Ple Corporatiu en data 10 de desembre de 2008, en l’article 12.5 en relació a l’òrgan
col·legiat per a la concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva.
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions als centres d’educació
infantil i d’ensenyament primari i secundari, en concret la base dotzena que regula la
composició de l’òrgan col·legiat, el qual és competent per a conèixer, examinar i
valorar les sol·licituds d’ajuts presentades.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data
25 de febrer de 2016, aprovà l’ampliació del termini de resolució i la substitució d’un
membre de l’òrgan col·legiat per a la instrucció i proposta d’atorgament de
subvencions.
Atès que s’ha constituït l’òrgan col·legiat, segons acta adjunta, per a l’examen i
valoració de les sol·licituds presentades a la convocatòria del segon semestre de
2015, sota presidència del Diputat Adjunt d’Espais Naturals, Sr. Jesús Calderer Palau;
pel Coordinador d’Àmbit d’Espais Naturals, Sr. Jordi Padrós Selma; per la representant
de la presidència de la Corporació, Sra. Nico Pérez Sánchez; pel Gerent de Serveis
d’Espais Naturals, Sr. Jordi Bellapart Colomer i per la cap de l’Oficina Administrativa i
de Suport Jurídic, Sra. Àngels Palacio Pastor, que actua com a secretària del l’Òrgan
Col·legiat.
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell.
Atès que de les 11 sol·licituds presentades no s’ha denegat cap subvenció i també es
manifesta que no s’ha presentat cap sol·licitud procedent d’escoles i instituts
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l’òrgan col·legiat vist l’informe tècnic de data 18 de desembre de 2015 que
recull la informació, valora les peticions i determina les quantitats a subvencionar a
cada escola beneficiaria, va formular la proposta de concessió que s’acompanya al
present Dictamen.
Atès que amb data 2 de març de 2016 el President de l’òrgan col·legiat va formular la
proposta de concessió i que acompanya el present Dictamen.
Atès que mitjançant modificació de crèdit es va habilitar crèdit a l’aplicació
pressupostaria de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals: G/50400/17230/48900 per
un import de 8.200,00 € del pressupost de l’any 2016, donat que el disponible en el
pressupost de l’any 2015 destinat a la segona convocatòria de les subvencions, no
s’ha pogut incorporar en el pressupost de l’any 2016.
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Vista l’Ordenança general reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de
Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple
de la Corporació de 10 de desembre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 13, annex 1, de data 15 de gener de 2009.
Vist l’apartat setè, I, subapartat 2.a del Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015).
Per tot l’exposat , el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa al Vicepresident 1r. i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions, que es detallen a continuació,
corresponents a la convocatòria de segon semestre de l’any 2015, als centres
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, per les
estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals d’aquesta Diputació
de Barcelona que es gestionen en règim de concessió administrativa, d’acord amb
l’informe tècnic, l’acta de la sessió de proposta de resolució de l’òrgan col·legiat i la
proposta de resolució del president de l’òrgan col·legiat que s’adjunten:
ESCOLA

NIF

OP. COMPTABLE

IMPORT
SUBVENCIÓ

Escola Segimon Comas

Q0868039I

1603001229 01

372,96 €

Fund. Escoles Parroquials
Col·legi Tecla Sala

R5800339C

1603001229 02

435,12 €

Escola Pilar Mestre
Jaume Torrens

Q5855220I

1603001229 03

500,08 €

APA Escola Gitanjali

G58934548

1603001229 04

1.113,84 €

AMPA Ceip Edumar

G58507260

1603001229 05

1.478,40 €

Institut Manual Vázquez
Montalbán

Q5856078J

1603001229 06

617,12 €

Institut Montserrat Roig

Q5856265C

1603001229 07

939,12 €

1603001229 08

1.026,48 €

1603001229 09

221,76 €

Institut Montserrat Roig
Institut de Granollers

Q5856265C
Q0802073G
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Escola Puiggraciós

Q5855667A

1603001229 10

1.092,00 €

IEA Oriol Martorell

S0800005A

1603001229 11

372,96 €

TOTAL

8.169,84 €

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de VUIT MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS
AMB VUITANTA-QUATRE EUROS (8.169,84 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50400/17230/48900 del pressupost de l’exercici 2016, per fer front a
les subvencions que s’atorguen.
Tercer.- Notificar la present resolució als subvencionats esmentats en el present
Dictamen.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de les bases de participació en la primera fase del programa “Auditories i
intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica” de la Diputació de
Barcelona i publicació en el BOPB, per un import de 512.000,00 € (cinc-cents
dotze mil euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova
per unanimitat, dels membres presents a la sessió, el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
“La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més ha crescut com
a conseqüència de l’increment de la pobresa (un 20,9% de les llars a Catalunya es
troben en situació de pobresa1, un 26% en risc d’exclusió social2 i un 12,9% arriba amb
molta dificultat a fi de mes3), l’elevat preu de l’energia i les deficiències energètiques
que presenta el parc d’habitatges.
La pobresa energètica és aquella situació de dificultat o incapacitat de mantenir
l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la salubritat, així com la
dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures de subministraments
bàsics d’electricitat, gas i aigua.

1

Percentatge de persones amb una renda inferior al 60% de la mediana. Idescat, Catalunya 2014.
La taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) és un indicador que recull la proporció de
població que es troba o bé en situació de risc de pobresa, o bé en situació de privació material severa, o
bé que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Idescat, Catalunya 2014.
3
Idescat. Catalunya 2014.
2
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A Catalunya, el 10,9% de llars declaren que no poden mantenir l’habitatge a una
temperatura adequada (una xifra que s’ha duplicat respecte l’inici de la crisi el 2008)4,
el que té conseqüències mediambientals, i sobre la salut i la qualitat de vida, - amb
una especial incidència sobre els infants, la gent gran i les persones amb malalties
cròniques- . A més, l’acumulació dels deutes empitjora les condicions de moltes
famílies que ja abans vivien al llindar de la pobresa i que veuen incrementat el risc
d’exclusió social5.
Els serveis socials bàsics, de competència local, tenen un paper important en l’àmbit
de la inclusió social i la lluita contra la pobresa des de la proximitat. La Llei 12/2007 de
Serveis Socials estableix que és funció dels serveis socials bàsics detectar les
situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial,
gestionar les prestacions d’urgència social i promoure mesures d'inserció social,
laboral i educativa. El Decret 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic, estableix que “les prestacions econòmiques d'urgència social tenen
la finalitat d'atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de
subsistència, com l'alimentació, el vestit i l'allotjament. Aquestes prestacions es
financen amb càrrec als pressupostos dels ens locals”.
A fi d’atendre les necessitats derivades de l’emergència habitacional i la pobresa
energètica s’ha aprovat la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
Davant de les dificultats plantejades per les persones usuàries per a pagar les factures
dels subministraments bàsics d’electricitat, gas o aigua, els serveis socials bàsics han
endegat respostes, de tipus reactiu i/o preventiu, a les situacions de pobresa
energètica, sovint en col·laboració amb altres serveis de l’ajuntament o entitats socials.
Aquest és un dels àmbits en el que els ens locals sol·liciten suport a la Diputació de
Barcelona.
La Diputació de Barcelona té com a objectiu oferir serveis de cooperació i assistència
tècnica, econòmica i jurídica als municipis i potenciar i millorar les polítiques de
benestar social desplegades pels ens locals, dins del marc de desenvolupament de les
seves competències.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona oferirà anualment als ens locals el
programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica”,
conjuntament des del Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, i
l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat i l'Oficina d'Habitatge de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a través del “Catàleg de suport
als serveis i a les activitats locals” durant el present mandat.
El programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica”
té com a finalitat millorar l’eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa
4

INE (2012): Encuesta de Condiciones de Vida – Llars amb carència material per CCAA.

5

Informe sobre la pobresa energètica a Catalunya. Síndic de Greuges. Octubre 2013. /Debats Catalunya
Social, propostes des del tercer sector núm 38 “L’energia com a dret. Com afrontar la pobresa
energètica”. Setembre 2014
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energètica, reduir les seves despeses de subministraments bàsics (electricitat, aigua i
gas) i millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries.
El programa contempla en la seva primera fase la realització d’una auditoria energètica
en el domicili; petites intervencions d’instal·lació d’elements de baix cost per a la
millora de l’eficiència energètica; assessorament individualitzat al domicili sobre pautes
de consum eficients; formació grupal a les persones beneficiàries; assessorament i
realització de tràmits tarifaris per a l’optimització dels contractes amb les companyies
subministradores.
També s’identificaran els habitatges amb necessitats d’intervenció més àmplies, els
quals podran passar a una segona fase del programa que es preveu posar en marxa el
2017 i tindrà l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels habitatges en situació de
major vulnerabilitat.
El programa s’adreça a persones i llars en situació de pobresa energètica identificades
pels serveis socials bàsics, preferentment que hagin rebut ajudes d’urgència social per
al pagament de factures de subministraments bàsics, o en situació de tall o avís de tall
de subministraments.
El programa està finançat per la Diputació de Barcelona. Els ens locals de la província
de Barcelona que hi vulguin participar hauran d’ajustar-se als criteris i procediments
regulats en les presents Bases de participació.
Amb l’adhesió al Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals, la Diputació i els
ens locals comparteixen objectius comuns, una mateixa metodologia de treball conjunt
i unes línies estratègiques al servei d’aquests objectius, amb la finalitat última de
millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació.
Atesa la competència de les diputacions provincials en matèria d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis que atribueix l’article 36 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els arts. 91 i 92 del
Decret legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atesa la base 30, punt 18, de les Bases d’execució del pressupost 2016 de la
Diputació de Barcelona sobre despeses transversals que afectin a àmbits de gestió de
més d’un centre gestor, d’una o de diferents àrees, i que portin associades despeses
amb càrrec a aplicacions pressupostàries dels seus respectius orgànics, i tenint en
compte que el Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones actuarà com a
responsable de l’expedient.
Vist l’apartat setè I, 4b.1 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
número 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre el nomenament dels membres
de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves reunions ordinàries (publicat al
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BOPB de 17 de setembre de 2015) que atribueix a la Junta de Govern l’aprovació de
protocols generals.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les Bases de participació en la primera fase del programa “Auditories
i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica” de la Diputació de
Barcelona per tal de regular i fixar els criteris i el procediment de participació dels ens
locals de la província de Barcelona, el text de les quals es transcriu a continuació:
“Bases de participació en la primera fase del programa Auditories i intervenció als habitatges
en situació de pobresa energètica.
I. Destinataris del programa
Són destinataris del programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica” els ajuntaments de la província de Barcelona fins a 300.000 habitants, que
poden delegar la gestió d’aquest projecte a un ens supralocal.
En el cas que es produeixi aquesta delegació, l’ens supramunicipal haurà de comunicar a la
Diputació de Barcelona que es fa càrrec de la gestió, seguiment i coordinació en
representació del/s ens local/s que li hagi/n delegat.
II. Descripció i objectius del programa
El programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica té com
a finalitat millorar l’eficiència energètica d’aquests habitatges, reduir les despeses de
subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) i millorar la qualitat de vida de les
persones beneficiàries.
Els objectius del programa són, en la primera fase:
Conèixer les necessitats dels habitatges en situació de pobresa energètica i identificar
possibles actuacions per a la millora de l’eficiència energètica.
Millorar l'eficiència energètica de les llars en situació de pobresa energètica i les
condicions de confort i salubritat.
Reduir les despeses dels subministraments bàsics de les llars en situació de pobresa
energètica.
Capacitar a les persones beneficiàries per a un ús més eficient dels subministraments
bàsics.
Aportar elements de diagnòstic social relacionat amb els impactes de la pobresa
energètica i reduir els riscos d’exclusió social.
Identificar els habitatges amb necessitats d’intervenció més àmplies, els quals podran
passar a una segona fase del programa que es preveu posar en marxa el 2017 i
tindrà l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels habitatges en situació de major
vulnerabilitat energètica.
El programa contempla, en aquesta primera fase:
La realització d’una auditoria energètica en el domicili.
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Petites intervencions d’instal·lació d’elements de baix cost per a la millora de
l’eficiència energètica (bombetes de baix consum, virets per a les finestres,
temporitzadors, regletes amb interruptor, sota-portes…).
Assessorament individualitzat al domicili sobre pautes de consum eficients.
Formació grupal a les persones beneficiàries en eficiència energètica.
Assessorament tarifari d’ajustament de contractes a les necessitats reals de les llars i
realització de tràmits amb les companyies, amb l’objectiu de reduir les despeses de
subministraments.
III. Beneficiaris del programa
Els beneficiaris del programa seran les persones en situació de pobresa energètica
identificades pels Serveis Socials Bàsics dels ens locals participants.
Les persones beneficiàries hauran de complir amb les següents condicions:
a) Que es trobin en situació de risc d’exclusió residencial amb ingressos inferiors a 2
vegades l’IRSC, si viuen soles, o ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta
d’unitats de convivència, o ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de persones
amb discapacitats o amb gran dependència.
b) Signar el model de “Compromís de participació”. Es consideraran persones
beneficiàries tant la persona que signa el compromís de participació com el conjunt de
persones que conviuen a la llar.
c) Preferentment, ser la persona titular dels contractes de subministraments de
l’habitatge i aquest constituir el seu domicili habitual i permanent. En cas de no ser el
titular dels contractes de subministraments, la persona ha de viure al domicili o s’hi ha
de poder comunicar fàcilment i estar disposat/da a col·laborar amb tràmits
administratius.
Els habitatges on s’intervindrà hauran de complir amb les següents condicions:
a) Estar connectat a la xarxa de forma legal i no tenir el comptador manipulat.
b) Mantenir un estat mínim de conservació. No pot estar en una situació constructiva
molt deficient, com ara finestres trencades o forats a la paret que donin a l’exterior.
c) L’habitatge pot ser de propietat o lloguer. Si és de lloguer, el contracte ha de tenir una
vigència mínima d’un any des de la signatura del compromís de participació.
d) En cas de tenir factures de subministraments pendents de pagament, els serveis
socials bàsics han de tramitar una ajuda d’urgència social per tal de procedir al
pagament i poder participar en el projecte.
Preferentment seran beneficiàries aquelles persones i llars que es trobin en alguna de les
següents situacions:
• Que hagin rebut ajudes d’urgència social per fer front al pagament de
subministraments bàsics en el darrer any.
• En situació de tall o avís de tall dels subministraments bàsics.
• Amb factures d’aigua, electricitat i gas elevades, o desajust entre el que diuen que
consumeixen i les factures que paguen.
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• Vulnerabilitat energètica tenint en compte les necessitats personals: infants, gent
gran, persones amb malalties cròniques, persones amb discapacitat, etc.
IV. Desenvolupament del programa
A.
-

-

-

-

-

B.
-

-

-

C.
-

Formalització dels ens locals de la participació al programa
La Diputació de Barcelona informarà als ens locals sobre les característiques del
programa i lliurarà la documentació que correspongui.
Els ens locals que vulguin participar en el programa hauran de sol·licitar i formalitzar la
seva participació a través del Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals,
presentant sol·licitud en la forma i els terminis que es detallen al Catàleg. A més, hauran
de sol·licitar adherir-se a les Bases de participació a través del document model
“Sol·licitud d’adhesió a les Bases de participació en la primera fase del programa
Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica”.
La Diputació de Barcelona assignarà als municipis que hagin fet la sol·licitud un nombre
d’intervencions, d’acord amb criteris poblacionals, i comunicarà a cadascun dels ens
locals el nombre d’intervencions que els han estat assignades.
Els ens locals hauran d’acceptar aquesta assignació (o presentar una proposta
alterativa) en un termini màxim de quinze dies naturals des de la notificació per part de la
Diputació de Barcelona, mitjançant el document model “Acceptació de les intervencions
assignades”.
La Diputació de Barcelona podrà fer una reassignació de les intervencions no
acceptades, segons els mateixos criteris poblacionals i en funció de la demanda
municipal total realitzada. En cas que s’hagin produït modificacions, comunicarà als ens
locals implicats les assignacions definitives.
Els recursos econòmics destinats a les intervencions que finalment s’executin en cada
ens local participant, en tant que constitueixen un recurs material del Catàleg de serveis
de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” qua atorga la Diputació de
Barcelona, adoptaran la forma de concessió per resolució d’acreditació.
Selecció dels habitatges beneficiaris
La Diputació de Barcelona comunicarà a cadascun dels ens locals les dades de
l’empresa contractista. L’empresa facilitarà al referent de l’ens local les dades de la
persona que assumeixi la coordinació i la interlocució.
Els serveis socials bàsics municipals seleccionaran les persones beneficiàries i
habitatges, d’acord amb les condicions i criteris establerts en les presents Bases.
Els serveis socials bàsics informaran a la persona beneficiària de les característiques i
els requeriments per a participar del programa, d’acord amb les pautes establertes al
document model “Descripció del programa Auditories i intervenció als habitatges en
situació de pobresa energètica. Guió per als ens locals”, i gestionaran la signatura del
compromís de participació, d’acord amb el document model “Compromís de participació”.
Els ens locals faran arribar el llistat de beneficiaris seleccionats a l’empresa contractista
mitjançant el model “Informe de derivació a l’empresa contractista” en un termini màxim
de 15 dies naturals des de que la Diputació els comuniqui les dades de l’empresa
contractista.
Auditoria energètica i intervenció a les llars beneficiàries
L’empresa concertarà una primera visita al domicili de la persona beneficiària que ha
signat el compromís de participació i comunicarà a la persona interlocutora municipal la
data de la visita a efectes de si considera necessari que un professional de serveis
socials hi sigui present. La durada estimada d’aquesta primera visita és de dues hores.
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En aquesta primera visita es preveuen les següents accions:
Instal·lació d’aparells de monitoratge de consums elèctrics.
Recollida d’informació: dels elements estructurals i dades de consum energètic de
l’habitatge i registre de dades sociolaborals, de salut, i d’hàbits d’ús en relació al
consum energètic de les persones que hi viuen.
Detecció inicial d’actuacions i possibles materials a instal·lar per millorar l’eficiència
energètica de l’habitatge.
En cas que es detectin en les visites al domicili situacions de risc per a la seguretat,
insalubritat o d’emergència social, comunicar-les al referent de l’ens local amb la
màxima urgència.
-

L’empresa concertarà, com a mínim, una segona visita al domicili de la persona
beneficiària que comunicarà prèviament a la persona interlocutora municipal a efectes de
si considera necessari que un professional de serveis socials hi sigui present. La durada
estimada d’aquesta segona visita és d’una hora i mitja.

En aquesta segona visita les empreses contractistes portaran a termes les següents
accions:
Recollida dels aparells de monitoratge i primer retorn a les persones beneficiàries.
Instal·lació d’elements de baix cost per a la millora de l’eficiència energètica
(bombetes de baix consum, rivets per a les finestres, temporitzadors, regletes amb
interruptor, sota-portes, etc.) amb assessorament sobre hàbits de consum energètic
més eficient i sobre l’ús dels elements instal·lats. També es lliurarà la guia sobre
hàbits de consum eficients elaborada per la Diputació de Barcelona.
Assessorament tarifari individualitzat (tarifa i potència contractada, canvi de
companyia si s’escau, possibilitats de sol·licitar bo social...) per a l’optimització dels
contractes i ajustament a les necessitats reals de les llars.
Identificació d’intervencions més àmplies encaminades a millorar l’eficiència
energètica de l’habitatge, acompanyades d’un pressupost estimat. Totes aquestes
propostes podran passar a una segona fase del programa que es preveu posar en
marxa el 2017.
-

Si durant la segona visita s’identifiquen possibles actuacions sobre les tarifes que
permetin l’optimització dels contractes per reduir despeses, les empreses contractistes
seran les encarregades de realitzar totes aquelles gestions necessàries davant les
companyies subministradores. En aquests casos caldrà que les persones titulars dels
subministraments signin l’autorització pertinent.
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D. Formació
Un cop realitzades les segones visites, per a la capacitació de les persones beneficiàries,
les empreses contractistes portaran a termes les següents accions:
-

-

Impartir la formació a les persones beneficiàries, de forma agrupada, en el territori on es
desenvolupa la intervenció.
Enviar la proposta de la programació de la formació a la Diputació de Barcelona per a la
seva validació.
Convocar a les persones beneficiàries a la formació, d’acord amb els ens locals on
pertanyen les persones beneficiàries convocades, i facilitant que els professionals de
serveis socials puguin ser presents a la formació si ho consideren adient.
Mesurar la satisfacció de les persones beneficiàries amb la formació.

E. Control i avaluació
Per al control i avaluació del programa, les empreses contractistes hauran d’elaborar els
següents informes:
-

-

Informe individual per a cada habitatge. Aquest informe serà molt senzill, amb informació
bàsica de les actuacions realitzades. La Diputació de Barcelona lliurarà aquest informe
als ens locals i correspondrà als ens locals fer-ne la devolució a la persona beneficiària.
Informe agregat per a cada ens local, sempre que s’hi hagin fet més de sis intervencions.
Es lliurarà a la Diputació de Barcelona que el traspassarà a cadascun dels ens locals.
Informe final que presentarà de forma agregada els resultats globals i tota la informació
generada durant el projecte. Es lliurarà a la Diputació de Barcelona que en farà la difusió
que consideri pertinent.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret a fer els controls, seguiments i supervisions de
les intervencions que consideri oportuns.
Així mateix, els ens locals, mitjançant els serveis tècnics municipals, també podran realitzar
els controls, seguiments i supervisions que considerin oportuns.
V. Gestió del programa
La primera fase del programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica” serà prestat a cada ens local per una empresa que s’encarregarà de la
realització de totes les activitats associades a aquesta primera fase del programa. Aquesta
empresa/empreses seran contractades per la Diputació de Barcelona mitjançant
procediment de contractació obert.
Correspon als ens locals les següents tasques:
a) Sol·licitar el programa al Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, en el termini i
procediment establert per la Diputació de Barcelona i, a més, adherir-se a les presents
Bases de participació d’acord amb el model proposat.
b) Comunicar a la Diputació de Barcelona el nombre d’intervencions acceptades, en un
termini màxim de quinze dies naturals des de la notificació per part de la Diputació de
Barcelona, amb el document model “Acceptació de les intervencions assignades”.
c) Identificar i seleccionar des de serveis socials bàsics municipals els habitatges objecte
de la intervenció, d’acord amb les condicions de les persones i llars beneficiàries
establertes en les presents Bases, i d’acord amb el nombre màxim d’intervencions
assignades a cada municipi per la Diputació de Barcelona.
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d) Identificar i seleccionar des de serveis socials bàsics els habitatges objecte de la
intervenció per reemplaçar possibles baixes o renúncies.
e) Si els habitatges seleccionats tenen factures de subministraments pendents de
pagament, tramitar una ajuda d’urgència social per tal de procedir al pagament i poder
participar al programa.
f) Informar a les persones seleccionades de les característiques i els requeriments per a
participar del programa, d’acord amb les pautes establertes per la Diputació de
Barcelona al document model “Descripció del programa Auditories i intervenció als
habitatges en situació de pobresa energètica. Guió per als ens locals”.
g) Obtenir el compromís de participació i l’autorització signada de la persona beneficiària,
d’acord amb el document model “Compromís de participació”.
h) Enviar, segons model, l’informe de derivació de les llars beneficiàries a l’empresa
contractista en el termini màxim de 15 dies naturals des de que la Diputació notifiqui a
l’ens local les dades de l’empresa contractista.
i) Designar una persona com a referent de l‘ens local única per al programa.
j) Si l’ens local ho considera necessari un professional de serveis socials podrà assistir a la
primera visita al domicili de les persones beneficiàries i a totes les visites al domicili que
faci l’empresa contractista.
k) Facilitar un espai que reuneixi les característiques adients per a la impartició de la
formació grupal per a les persones beneficiàries, en cas que es realitzi en el seu territori.
l) Coordinar i fer el seguiment directe del programa en el seu territori conjuntament amb la
persona que designi la Diputació de Barcelona i la que designi l’empresa contractista.
m) Informar a l’empresa i a la Diputació de Barcelona de totes les incidències que es
produeixin.
n) Notificar a l’empresa contractista les baixes d’expedients que es produeixin mitjançant el
canal i documentació de gestió que es proposi, i les sol·licituds que reemplacin les
baixes.
o) Fer devolució, en el termini i forma que consideri, a les persones beneficiàries que han
signat el compromís de participació de l’informe per a la llar beneficiària que haurà
elaborat l’empresa contractista.
Tots els documents model que es citen en aquestes Bases es podran trobar a la següent
pàgina web de l’Àrea d’Atenció a les Persones, http://www.diba.cat/web/benestar/auditories
Correspon a la Diputació de Barcelona les següents tasques:
a) Assignar el nombre màxim d’intervencions als ens locals demandants del programa,
segons criteris poblacionals.
b) Procedir a la contractació de l’empresa o empreses, segons lots territorials, per la
realització de les activitats previstes en el programa.
c) Finançar en un 100% la primera fase del programa “Auditories i intervenció als
habitatges en situació de pobresa energètica”.
d) Designar un referent tècnic de la Diputació per al seguiment i execució del programa per
a cada lot, i notificar-lo als ens locals i a les empreses contractistes. Aquest referent pot
ser del Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, o de l’Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i Sostenibilitat o l’Oficina d’Habitatge de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
e) Notificar als ens locals les persones referents que les empreses contractistes designin.
f) Notificar a les empreses contractistes les persones referents dels ens locals.
g) Realitzar les accions de seguiment i control que es considerin oportunes per tal
d’assegurar la correcta execució del programa.
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h) Responsabilitzar-se de la comunicació del programa a nivell corporatiu i als municipis,
així com dels resultats i del material de difusió externa resultant.
La gestió del programa es durà a terme de forma conjunta entre els següents centres
gestors de la Diputació de Barcelona: el Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, que actuarà com a responsable de l’expedient; l'Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; i l'Oficina d'Habitatge també de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. S’efecturarà una distribució territorial de la gestió en funció
dels lots que es determinin en el procés contractual. La coordinació amb els ens locals i les
empreses contractistes es durà a terme des del centre gestor al que se li hagi assignat el/s
lot/s.
L’any 2016 el programa s’ofereix al Catàleg de Serveis de Benestar Social. En els anys
successius es podrà oferir des del Catàleg de Serveis de qualsevol dels tres centres
gestors.
Correspon a l’empresa contractista les següents tasques:
a) Designar la persona de l’empresa que actuarà com a referent del programa.
b) Realitzar una auditoria energètica en el domicili de les persones beneficiàries amb
instal·lació d’aparells de monitoratge del consum.
c) Realitzar petites intervencions d’instal·lació d’elements de baix cost per a la millora de
l’eficiència energètica (bombetes de baix consum, virets per a les finestres,
temporitzadors, regletes amb interruptor, sota-portes, etc.).
d) Donar consells individualitzats en el domicili de les persones beneficiàries sobre pautes
de consum eficients i lliurar la guia sobre hàbits de consum eficients elaborada per la
Diputació de Barcelona.
e) Organitzar i impartir formació grupal a les persones beneficiàries sobre eficiència
energètica i drets dels consumidors.
f) Oferir assessorament individualitzat a les persones beneficiàries sobre l’optimització i
l’ajustament de contractes a les necessitats reals de la llar.
g) Realitzar, quan s’escaigui, en nom i amb autorització de la persona titular dels
subministraments, els tràmits amb les companyies subministradores per modificar la
potència contractada, sol·licitar el bo social o realitzar altres gestions amb l’objectiu de
reduir les despeses de subministraments.
h) Realitzar el monitoratge i avaluació de les intervencions realitzades.
i) Elaborar un informe per cada habitatge objecte de la intervenció, un informe agregat per
a cada ens local amb més de sis intervencions i un informe global per la Diputació de
Barcelona.
j) Identificar els habitatges amb necessitats d’intervenció més àmplies, els quals podran
passar a una segona fase del programa que es preveu posar en marxa el 2017 i tindrà
l’objectiu millorar l’eficiència energètica dels habitatges en situació de major vulnerabilitat
energètica.
k) En cas que es detectin en les visites al domicili situacions de risc per a la seguretat,
insalubritat o d’emergència social, comunicar-les al referent de l’ens local amb la màxima
urgència.
VI. Finançament del programa
La contractació de l’empresa/es auditora/es té un cost anual màxim previst de 512.000,00 €
(IVA inclòs), i el finançament anirà íntegrament a càrrec de la Diputació de Barcelona.
L’inici del contracte està previst per a l’1 d’octubre de 2016, amb una duració inicial d’1 any
amb possibilitat de prórroga per 1 any més.
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Mitjançant aquest programa es preveu intervenir durant el present mandat en un nombre
estimat de 1.600 habitatges per cada any del contracte.
Cost mig estimat total per intervenció ....................................................... 320,00€/intervenció
El preu és amb IVA inclòs.
VII. Distribució territorial de les intervencions
La preassignació inicial del nombre d’intervencions per municipi es farà en funció del
nombre d’habitants de cadascun d’ells, segons les dades que constin al padró municipal de
l’any en curs. Posteriorment, en funció dels municipis sol·licitants del programa i fins a la
finalització dels crèdits pressupostaris fixats per a l’execució de les intervencions, la
Diputació de Barcelona farà l’assignació definitiva del nombre d’intervencions.
En la preassignació inicial, la Diputació de Barcelona establirà una reserva d’almenys dues
intervencions per a tots aquells municipis amb població inferior als 5.000 habitants, garantint
d’aquesta forma l’oportunitat de participar de tots els ens locals de la demarcació de
Barcelona.
VIII. Vigència
Les presents Bases entraran en vigor a l’endemà de la seva publicació al BOPB i estendran
la seva vigència fins al 31 de desembre de 2017, amb la possibilitat de prorrogar-se per un
any més.
IX. Protecció de dades de caràcter personal
Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels respectius fitxers
que contenen les dades de caràcter personal necessàries per dur a terme les actuacions
previstes a l’objecte d’aquestes Bases, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a
encarregar-se del tractament d’aquestes dades de caràcter personal fins als sis mesos
posteriors a la vigència del Programa.
Els ajuntaments i altres ens locals adherits com a responsables dels respectius fitxers i la
Diputació de Barcelona com a encarregada del tractament, es comprometen a complir els
requeriments normatius previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD).
La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es
detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en
aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades pels òrgans
competents dels ens locals participants.
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents:
a) Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a
la realització de les actuacions previstes en aquestes Bases i per a la realització
d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del programa
“Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica”.
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b) La recollida de dades s’haurà de fer tot garantint l’acompliment del deure consentiment
informat dels artícles 5 i 6 de la LOPD establint amb el Responsable del fitxer el
contingut de les clàusules.
c) La Diputació de Barcelona i els seus treballadors implicats en la realització de
tractaments de dades de caràcter personal queden expressa i especifícament obligats a
complir amb el deure de secret, en els termes previstos a l’art. 10 de la LOPD, sobre tota
aquella informació referida a dades de caràcter personal o antecedents que poguessin
conèixer com a conseqüència del compliment de l’objecte de les presents Bases,
obligacions que susbsistiran fins i tot desprès de finalitzar el present encàrrec.
d) No es permet la difusió, ni l’accés ni la comunicació ni la cessió, ni tan sols per a la seva
conservació, a terceres persones, sense autorització del Responsable del fitxer.
e) La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal tot aplicant
les mesures de seguretat de nivell alt per al seu tractament en qualsevol suport
establertes al RD 1720/2007 de 21 de desembre, que desenvolupa la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
TRACTAMENTS AUTOMATITZATS
Funcions i obligacions del personal
Registre d’incidències
Control d’accés
Gestió de suports i documents
Identificació i autentificació
Còpies de seguretat i recuperació

TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS
Funcions i obligacions del personal
Registre d’incidències
Control d’accés
Gestió de suports

Criteris d’arxiu
Dispositius d’emmagatzematge
Custodia de suports
Responsable de seguretat
Auditoria

Responsable de seguretat
Auditoria
Identificació i autenticació
Control d’accés físic
Gestió i distribució de suports
Registre d’accessos
Telecomunicacions

Emmagatzematge de la informació
Accés a la documentació
Còpia o reproducció
Trasllat de documentació

f) En el cas que durant la realització dels treballs objecte de les presents Bases,
l’encarregat rebi una petició d’exercici de drets ARCO la posarà en coneixement de l’ens
local responsable del fitxer en el termini màxim de 24h.
g) Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la
devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en execució
dels treballs realitzats, en qualsevol suport (electrònic o paper) obligació aquesta que es
projectarà també sobre l’empresa contractada.
h) Finalitzada la relació contractual l’encarregat podrà conservar, adientment bloquejades,
les Dades de Caràcter Personal que hagin estat objecte de tractament, únicament
durant el període de temps en el que puguin derivar-se responsabilitats de la seva
relació amb l’Ajuntament de …………………., Responsable del Fitxer. A més la Diputació
de Barcelona podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització
d’estudis o estadístiques a nivell d’agregació de la informació. Per aquest cas les dades
objecte de tractament estaran anonimitzades i es garantirà la seva total confidencialitat
en el seu tractament.
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i) Si el Contractista o el Centre de Procés de Dades estan fora d’Espanya, o és previst
que es realitzi qualsevol tractament de dades fora del territori de la UE caldrà que
prèviament al tractament es compleixi amb els següents requisits:
j) Informar al Responsable del fitxer del tipus de tractament a realitzar i de quin és el país
destinatari de la transferència, per tal que procedeixi a valorar si cal sol·licitar
autorització de l’Agència Espanyola de Protecció de D ades (AEPD) per a la realització
de la transferència internacional de dades.
k) En el cas que es valori que si que es tracta d’una transferència Internacional de dades
caldrà l’autorització del director de l’AEPD abans d’iniciar el tractament fora del territori
espanyol.
Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels respectius fitxers,
AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a subcontractar un tercer per al tractament
d’aquestes dades amb la finalitat exclusiva de realitzar les actuacions previstes en aquestes
Bases i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels
beneficiaris del programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica”. La Diputació de Barcelona formalitzarà mitjançant contracte la subcontractació,
en el qual es faran constar les obligacions que assumeix l’empresa/entitat subcontractada
en el tractament de les dades personals. que seran les mateixes adoptades per aquesta en
les presents Bases L’esmentat contracte restarà a disposició de l’ens local per a les
comprovacions que consideri oportunes realitzar.

Segon.- Publicar les Bases de participació en el programa “Auditories i intervenció als
habitatges en situació de pobresa energètica” de la Diputació de Barcelona al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona per al seu general coneixement.
Tercer.- Retenir l’import de 512.000 € destinats al finançament íntegre del programa,
dels quals 128.000 € aniran a càrrec del pressupost 2016 i 384.000 € a càrrec del
pressupost 2017, d’acord amb la següent distribució per aplicacions pressupostàries i
sotmeses a les condicions suspensives que s’indiquen:
Exercici

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2016

78.000 €

60101

23100

462.57

2016
2016

25.000 €
25.000 €

50300
50500

15100
17210

462.55
462.58

2017

234.000 €

60101

231

462

2017

75.000 €

50300

151

462

2017

75.000 €

50500

172

462

Condicionat
A l’aprovació de la
modificació de crèdit 5805
A l’existència de crèdit hàbil i
suficient al pressupost 2017
A l’existència de crèdit hàbil i
suficient al pressupost 2017
A l’existència de crèdit hàbil i
suficient al pressupost 2017

Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa derivada de l’aprovació de les presents
Bases.
Cinquè.- Facultar expressament a la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones per a la formalització de quants documents siguin necessaris per al
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desenvolupament i execució del programa “Auditories i intervenció als habitatges en
situació de pobresa energètica”.
El president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, diu: Entenem que son pocs
diners però que és un primer pas que saludem.
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de las bases per a la gestió i desenvolupament del programa del “Servei Local
de Teleassistència”– Anys 2017-2018, per un import de 16.905.616,31 € (setze
milions nou-cents cinc mil sis-centes setze euros amb trenta-un cèntims).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova per unanimitat, dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials contempla la teleassistència com a
un servei social bàsic de competència municipal. Així mateix, figura com a una
prestació garantida a la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i per tant exigible com
a dret subjectiu.
La teleassistència és un recurs social d’atenció domiciliària que es destina a la
població en general, preferentment a persones grans en situació de risc o fragilitat, per
raons d’edat, aïllament social, salut i/o dependència.
Atenent al marc legislatiu vigent i donat l’increment del grau d’envelliment de la
població i l’augment de persones en situació de dependència, el Servei Local de
Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha experimentat en els últims anys un
creixement força significatiu en termes quantitatius. S’ha passat de 3.819 persones
usuàries l’any 2005 a 67.269 persones usuàries a finals de l’any 2015. Actualment es
presta a tots els municipis de la província amb una cobertura d’un 10,14% per a la
població de persones majors de 65 anys i d’un 26,54% per a la població de persones
majors de 80 anys, indicadors d’implantació dels més representatius al territori
espanyol.
Cal remarcar que, a més d’aquest creixement quantitatiu, la Diputació de Barcelona ha
fet un esforç en termes qualitatius, necessaris per prestar el servei de forma eficient a
les persones. En aquest sentit, s’ha ampliat i millorat el ventall de prestacions a més
d’adaptar el servei a col·lectius amb necessitats especials – com és el cas, de
l’adaptació del servei a persones amb dificultats a la parla i/o l’oïda – alhora que s’ha
avançat en aspectes tecnològics que han permès millorar els procediments de gestió i
seguiment del servei, especialment aquells que es fan des dels ens locals.
Així mateix, és clau remarcar que el Servei Local de Teleassistència, a més de
realitzar una funció d’atenció a emergències telefònica, realitza una tasca clau en
l’àmbit de seguiment presencial de les persones usuàries, superant en escreix les
prestacions d’un servei bàsic com la telealarma. En aquest sentit, durant l’any 2015 es
van fer més de 100.000 visites domiciliàries.
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És per aquests motius que el Servei Local de Teleassistència s’ha de dotar d’un ampli
conjunt de recursos tecnològics i humans, com són els Serveis d’Intervenció
Domiciliària o el recurs de primera resposta d’atenció a emergències socials conformat
per les Unitats Mòbils, que són atributs que caracteritzen al programa com a un servei
de teleassistència avançada. La complexitat d’un servei d’aquestes característiques ve
tant per l’articulació del desplegament equitatiu territorial i el coneixement tècnic que
requereix, per l’experiència necessària en la gestió de serveis similars, així com per
l’elevada professionalització requerida dels equips de recursos humans destinats a la
execució del contracte.
En aquest sentit, el Servei Local de Teleassistència ha de desenvolupar amb un alt
grau de qualitat les següents funcions:
-

-

Proporcionar un contacte permanent de la persona amb l’exterior i un accés als
recursos de la comunitat, a través d’un terminal connectat permanentment a un
Centre d’atenció.
Donar resposta immediata en cas d’emergència tant telefònica com reforçada
amb recursos d’atenció personalitzada propis del servei o externs que puguin
atendre la persona davant situacions d’emergència personal, social o sanitària.
Realitzar seguiments de les persones usuàries davant situacions específiques
que porten a la persona a una situació de fragilitat, bé per detectar possibles
alertes i/o riscos o per donar suport i acompanyament en moments de crisi o
necessitats especials.
Garantir seguretat i suport a la persona usuària i al seu entorn familiar,
desenvolupant mecanismes de reforç de detecció de riscos a la llar o per a la
salut de la persona mitjançant la tecnologia i accions de caire preventiu.

Per a la implementació d’aquest programa al territori de la demarcació de Barcelona, la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 28 de març de 2012
(data de publicació al BOPB 16 d’abril de 2012), les Bases per a la gestió i
desenvolupament del Servei Local de Teleassistència per als anys 2013-2014, que
establien les relacions entre la Diputació i els ens locals participants en el programa.
Per al període 2015-2016, aquestes bases es van prorrogar per acord de la Junta de
Govern de la Diputació en data 27 de novembre de 2014 (data de publicació al BOPB
12 de desembre de 2014).
Aquestes bases establien que la Diputació de Barcelona contractaria una empresa o
entitat per a la prestació del servei, motiu pel qual va convocar un procediment obert
de contractació, del que en va resultar adjudicatària l’empresa Televida Servicios
Sociosanitarios, S.L. per al període 2013-2014. Aquest contracte també es va
prorrogar posteriorment per al període 2015-2016.
Atesa la propera finalització del contracte amb Televida Servicios Sociosanitarios, SL,
es fa necessari convocar un nou procediment de contractació per tal d’assegurar una
empresa contractista solvent econòmica, financera i tècnicament per desenvolupar el
Servei Local de Teleassistència amb un alt grau d’eficàcia i eficiència que se’n desprèn
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d’uns requeriments per a la prestació del servei complexos i d’una exigència de
recursos materials, tècnics i humans elevada.
El servei a contractar continuarà sent finançat des de la cooperació institucional entre
la Diputació de Barcelona i els ens locals de la província que participen actualment en
el programa o que s’hi adhereixin de nou. Per aquest motiu és necessari procedir a
l’aprovació d’unes Bases per a la gestió i desenvolupament del programa Servei Local
de Teleassistència que permetin establir les relacions entre els ens locals de la
província i la Diputació de Barcelona a partir de l’1 de gener de 2017.
Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, Reguladora
de les Bases de Règim Local, així com el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons
les quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la coordinació dels serveis públics
municipals.
Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
Vist l’apartat setè I, 4 b.1 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
número 7675/15, de data de 3 de setembre de 2015, sobre el nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015) que atribueix a la Junta de Govern
l’aprovació de protocols generals.
En virtut de tot això, per delegació de la presidència, es proposa l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei
Local de Teleassistència”–Anys 2017 i 2018”, per tal de regular i fixar els criteris i el
procediment de prestació del servei de teleassistència entre els ens locals de la
província de Barcelona que ho sol·licitin i d’acord amb la minuta que es transcriu a
continuació:
“BASES PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “SERVEI LOCAL
DE TELEASSISTÈNCIA” - ANYS 2017 i 2018
1.- Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris de la prestació del servei de
teleassistència, per als anys 2017 i 2018, per als ens locals de la província de Barcelona
que han vingut participant en el programa en períodes anteriors i per a aquells altres que
sol·licitin la seva participació per primera vegada.
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2.- Finalitat del Servei
2.1.- El servei de teleassistència és una prestació garantida de la Cartera de Serveis Socials
2010-2011 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, per tant exigible com a dret subjectiu amb l’acreditació de la situació necessitat
que correspongui, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de
gener, d’atenció social primària, constituint per tant un servei bàsic de competència
municipal.
2.2.-La teleassistència constitueix una modalitat del servei d’atenció domiciliària que, amb la
tecnologia adequada, ofereix a les persones usuàries una atenció permanent les 24 hores i
els 365 dies a l’any, permetent la detecció de situacions d’emergència i assegurant una
resposta ràpida a les mateixes, garantint en tot moment la comunicació permanent de la
persona amb l’exterior.
2.3.- Les funcions principals de la teleassistència són:
a. Proporcionar seguretat i suport a la persona usuària i al seu entorn familiar en cas de
necessitat.
b. Proporcionar un contacte permanent amb l’exterior i l’accés als serveis de la
comunitat.
c. Donar una resposta immediata en cas d’emergència personal, social i/o sanitària.
d. Realitzar seguiments de les persones usuàries per detectar possibles alertes i/o
riscos de tipus social i/o relacionats amb la salut de la persona usuària així com per
donar suport i acompanyament en moments de crisis o necessitats especials.
e. Altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent.
3.- Destinataris
Són destinataris d'aquestes bases, els ens locals de la província de Barcelona menors de
300.000 habitants que prestin el servei de teleassistència.
4.- Beneficiaris del Servei Local de Teleassistència
Els beneficiaris del servei són persones que es troben en risc social per factors d’edat,
fragilitat, manca d’autonomia funcional o situacions de dependència, especialment si són
persones que viuen soles permanentment o durant gran part del dia i amb una escassa o
nul·la xarxa social i/o familiar.
5.- Tipus de beneficiaris
5.1.- USUARI TIPUS A: usuari titular del servei
És la persona que reuneix els requisits necessaris per a ser usuari del servei de
teleassistència, segons el punt 4 d’aquestes Bases. En el seu domicili s'instal·larà un
terminal i se li lliurarà una unitat de control remot addicional (polsador).
5.2.- USUARI TIPUS B: usuari amb unitat de control remot addicional (polsador)
És la persona que conviu amb el titular del servei i alhora reuneix els requisits per a ser-ne
també usuari. Aquest segon usuari disposarà d'un polsador i substituirà a la persona titular
en cas de baixa.
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5.3.- USUARI TIPUS C: usuari sense unitat de control remot addicional.
És la persona que conviu amb el titular i necessita les prestacions i atencions que el servei
proporciona, però que no té capacitat física, psíquica o sensorial per poder utilitzar per si
mateix aquest servei i, per tant, no pot fer ús del polsador. L'usuari és donarà de baixa quan
el titular sigui baixa, tret que una altra persona que hi convisqui, sigui o no usuària del
servei, en faci ús en nom seu.
5.4.- En un mateix domicili existirà sempre un titular del servei (tipus A) i només un, i tants
usuaris tipus B o tipus C com calgui. Qualsevol de les persones usuàries del servei tindrà
les mateixes prestacions i requerirà d'un informe individual de teleassistència.
5.5.- Les persones amb limitacions de comprensió i discerniment, és a dir, persones amb
malalties mentals greus, incloses les demències no podran ser titulars del servei, encara
que podran ser persones usuàries del servei recolzades per una persona titular principal,
constituint un/a usuari/ària tipus C.
6.- Condicions d'accés al Servei Local de Teleassistència
Els serveis socials dels ens locals de la província de Barcelona són els responsables de la
identificació, la valoració d’idoneïtat, l’assignació de serveis als ciutadans i ciutadanes, i del
seguiment dels casos.
7.- Prestació del servei
7.1.- El programa “Servei Local de Teleassistència” és conseqüència de la cooperació
interinstitucional entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la província adherits al
programa.
7.2.- El servei de teleassistència serà prestat durant els anys 2017-2018, per una
empresa/entitat externa seleccionada per la Diputació de Barcelona mitjançant la
convocatòria del corresponent procediment de contractació en el termes que s’especifica a
la base 12.”Finançament del programa”.
7.3.- La Diputació de Barcelona serà l’encarregada d’establir, en el seu procediment de
contractació, les condicions de prestació del servei i el preus de licitació.
7.4.-Finalitzat el procés de contractació, la Diputació de Barcelona procedirà a comunicar als
ens locals participants en el programa les dades identificatives de l’empresa/entitat
contractada i els preus definitius d’adjudicació.
7.5.- La Diputació de Barcelona posarà a disposició dels ens locals participants en el
programa els Plecs del contracte per a aquelles consultes que aquests vulguin dur a terme.
8.- Procediment d’adhesió
8.1.- Els ens locals de la província que vulguin participar per primer cop en el programa,
hauran de procedir a l’aprovació per l’òrgan competent de l’adhesió i participació en el
programa
8.2.- El/la Secretari/ària de l’ens local haurà de trametre a l’Oficina de Suport Intern de la
Gerència de Benestar Social de la Diputació de Barcelona (Edifici Serradell, 3a planta,
Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 de Barcelona) diligència de l’acord d’adhesió
efectuat per l’òrgan competent.
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8.3.- Un cop efectuada l’adhesió, i per a aquells ens locals que ja estiguin adherits, les
sol·licituds de serveis es formularan a través d’una aplicació informàtica que permetrà
incorporar les dades personals, tècniques (proveïdor telefònic) a més de la situació de risc
de la persona que permeti determinar el ritme d’instal·lació, entre d’altres dades generals.
8.4.- La presentació de les sol·licituds de servei implica l’acceptació de les condicions
definides en les presents bases del programa “Servei Local de Teleassistència” i comporta
el compromís de fer front a la part que els correspongui dels imports mensuals derivats de la
prestació del servei en la seva localitat.
8.5.- Les sol·licituds presentades per Mancomunitats, Consorcis o Consells Comarcals
implica que els municipis que els integren deleguen la provisió del servei i, per tant,
s’exclourà la possibilitat de que la puguin rebre de forma individualitzada.
9.- Sol·licituds de serveis
9.1.- Les sol·licituds de servei han de venir acompanyades d’una valoració específica per
part dels serveis socials de l’ens local adherit que hauran d’omplir les dades de la persona
usuària que justifiquin l’assignació del servei. Aquesta informació s’agruparà en categories
que hauran de ser ponderades per: edat, unitat de convivència, xarxa social i de contactes,
situació d’autonomia/dependència, salut, habitatge/entorn, i una valoració tècnica del
professional de serveis socials que realitza la ponderació. Aquesta valoració s’introduirà en
l’aplicació informàtica que es disposi per a la gestió de casos dels ens locals i els criteris de
ponderació vindran recollits en un protocol que es podrà consultar a
http://www.diba.cat/web/benestar/teleassistencia
9.2.- No s'admetran sol·licituds en previsió de serveis futurs.
10.- Participació econòmica de les persones beneficiàries en el servei
10.1.- Els ens locals podran, en funció de les seves competències, establir mecanismes de
copagament del servei de teleassistència segons criteris ajustats a la legislació oportuna en
aquest àmbit. En aquest sentit, es posa a disposició dels ens locals, el Model de
Copagament dels Serveis d’Atenció Domiciliària de la Diputació de Barcelona per a la seva
aplicació. http://www.diba.cat/web/benestar/dependencia/copagament
10.2.- En aquest supòsit, la tarifa a satisfer per la persona usuària no podrà excedir del cost
que li suposa a l’ens local cada servei, segons el percentatge de participació en el
finançament que s’estableix en la base 12.
10.3.- En qualsevol cas, l’empresa prestadora del servei de teleassistència presentarà
sempre les factures a nom de l’ens local participant en el programa i mai a nom de la
persona usuària del servei.
11.- Criteris de distribució dels serveis
11.1.- Si la demanda de serveis per part dels ens locals fos superior a l'oferta, la Diputació
de Barcelona es reserva el dret d’establir sistemes de distribució i/o de priorització dels
serveis de teleassistència d’acord amb la planificació provincial i en funció de:
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a. Distribució proporcional a la població més gran de 80 anys que viu sola.
b. Índex de cobertura del servei dins del territori de l’ens local que fa la sol·licitud o
demanda.
c. Priorització d’aquelles persones usuàries que reuneixen les següents situacions de
risc: major de 80 anys, malalties cròniques, manca de xarxa social o familiar i/o
dificultats de mobilitat o caigudes freqüents
d. Inexistència de rebuts pendents d’abonar a l’empresa proveïdora del servei.
11.2.- A aquests efectes l'Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona
comunicarà a l’empresa contractada el nombre de serveis que corresponen a cada ens local
i els requisits imprescindibles de les persones demandants.
12.- Finançament del programa
12.1.- El pressupost estimatiu del programa per als anys 2017 i 2018 és fixa en la quantitat
biennal de 35.969.396,40 € IVA inclòs que es finançarà des de la cooperació institucional en
els termes següents:
− 16.905.616,31 €, a càrrec de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona, que correspon a un 47% del total.
− 19.063.780,09 € a càrrec del ens locals participants en el programa, que correspon a
un 53% del total.
12.2.- Aquest pressupost s’ha establert en base a:
a) Els preu mensual unitari màxim de licitació previst al contracte per a cada tipus de servei
de teleassistència, i el seu percentatge d’implantació estimat:
Import preu
unitari
màxim
(IVA exclòs)

Import
IVA (4%)

Total import
preu unitari
màxim
(IVA inclòs)

%
implantació
prevista

Prestació mensual del
servei a un usuari tipus A

20,19 €

0,81 €

21,00 €

85%

Prestació mensual del
servei a un usuari tipus B

10,10 €

0,40 €

10,50 €

12%

Prestació mensual del
servei a un usuari tipus C

4,04 €

0,16 €

4,20 €

3%

Serveis

b) La previsió de serveis per al període 2017-2018, que es detalla a continuació:
Any (a 31 de desembre)
Evolució prevista del nombre
de persones usuàries actives
en el servei
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2017

2018

77.500

85.000
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12.3.- La despesa pluriennal de 16.905.616,31 €, IVA inclòs que finançarà la Diputació de
Barcelona, es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exercici
2017
2018

Import
8.045.966,76 €
8.859.649,55 €

Orgànic
60103
60103

Programa
231
231

Econòmic
227
227

12.4.-La despesa pluriennal de 19.063.780,09 €, IVA inclòs, restant, anirà a càrrec dels ens
locals de la província de Barcelona participants en el Servei Local de Teleassistència, que
hauran de consignar en els seus pressupostos el crèdit suficient per fer front a les despeses
derivades del funcionament del servei en el seu àmbit territorial.
13. – Unitats Mòbils
13.1.- Les Unitats Mòbils conformen un recurs de primera resposta d’atenció a emergències
socials de forma presencial, operatiu les 24 hores i els 365 dies de l’any i que es
complementari al servei de teleassistència d’atenció bàsic que és activat en cas de
necessitat des del Centre d’atenció.
13.2.- Les Unitats Mòbils garanteixen una sèrie de prestacions prioritàries relacionades amb
la intervenció a emergències de caire social derivades per exemple davant una caiguda, un
intent de robatori, una sospita de maltractaments o un accident o sinistre a la llar. Així
mateix, seran les encarregades d’avisar als recursos d’emergències sanitàries en cas de
detectar una urgència al domicili i donaran suport a aquests.
13.3.- Aquest recurs també té altres funcions complementàries o secundàries com la
mobilització de claus, seguiments específics de persones en risc, companyia i recolzament
en casos específics com certes intervencions tecnològiques bàsiques relacionades amb la
terminal de teleassistència i els seus complements.
13.4.- La Diputació de Barcelona proveirà, a través del contractista del servei, d’un mínim
d’11 Unitats Mòbils al territori de la província de Barcelona que donaran servei als 310
municipis de la província en igualtat de condicions i en un temps màxim d’atenció de 40
minuts.
13.5.- Aquestes Unitats Mòbils hauran de tenir unes bases territorials que seran tantes com
nombre d’Unitats Mòbils hi hagi. La localització d’aquestes bases territorials i les seves
característiques les proposarà la Diputació de Barcelona de comú acord amb els ens locals.
13.6.- Amb posterioritat a l’adjudicació del procediment de contractació per a la prestació del
Servei Local de Teleassistència, la Diputació de Barcelona aprovarà un conveni tipus, a
formalitzar amb els ens locals, que regirà les condicions relatives a aquestes bases
territorials, com pot ser: zones de treball per facilitar els canvis de torn, l’espai d’aparcament
i la facilitat de proporcionar un distintiu per circular en zones de trànsit restringit, etc.
13.7.- Així mateix, la totalitat dels ens locals adherits al Servei Local de Teleassistència
hauran de procurar facilitar als seus territoris espais de custòdia de claus en col·laboració
amb els organismes, centres o altres entitats que considerin, sempre i quan tinguin accés
les 24 hores. Els ens locals seran els encarregats de signar els seus respectius acords amb
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les institucions que considerin i la Diputació de Barcelona facilitarà el suport i
assessorament que sigui necessari en aquesta matèria.
14.- Obligacions dels ens locals
Els ens locals s'obliguen a:
14.1.- Acceptar l’empresa prestadora del servei contractada per la Diputació de Barcelona.
14.2.-Comunicar a l’empresa contractada per la Diputació de Barcelona la relació
d'usuaris/àries beneficiaries/àries del servei en els termes establerts a les bases 8 i 9, així
com les baixes temporals i definitives que es produeixin.
14.3.- Aportar la coordinació professional necessària per a la correcta implementació del
servei en el seu territori.
14.4.- Posar en coneixement de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona totes aquelles incidències que afectin al correcte funcionament del servei amb la
màxima celeritat possible.
14.5.- Verificar la conformitat de les factures mensuals que presenti l’empresa contractista
per la prestació del servei de teleassistència a les persones del seu territori, segons el
percentatge de participació en el finançament del programa que s’especifica a la base 12.
En cas que una factura no resulti conforme, ho haurà de comunicar immediatament a la
Diputació de Barcelona perquè aquesta aturi el pagament del seu percentatge.
14.6.- Abonar directament a l’empresa prestadora del servei els imports mensuals de les
factures conformades per la prestació del servei en la seva localitat. Aquests imports seran
meritats a partir de la data d’inici de la prestació del servei. En aquesta meritació no es
tindran en compte els períodes de suspensió temporal del servei.
14.7.- Efectuar el pagament de les factures en els terminis previstos a l’article 216.4 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
14.8.- Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de Barcelona,
que s’escaiguin a tota la documentació i propaganda generada pel Servei Local de
Teleassistència, excepte en aquella que contingui dades personals dels usuaris del servei.
14.9.- Col·laborar activament en les accions de millora i seguiment de qualitat promogudes
per la Diputació de Barcelona.
14.10.- Facilitar a la Diputació de Barcelona qualsevol informació que aquesta consideri
necessària per a la verificació de la correcta execució del programa.
15.- Funcions de control i avaluació
La Diputació de Barcelona podran exercir, directament o a través d’una empresa/entitat
externa, en qualsevol moment les funcions de control i avaluació del Servei Local de
Teleassistència, sense perjudici dels mecanismes de seguiment que han d’establir els
serveis socials municipals amb l’objectiu de vetllar per un correcte funcionament del servei.
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16.- Protecció de dades de caràcter personal
16.1.- Les dades personals dels representants i tècnics facilitades pels ens locals,
participants en el programa, seran incloses al fitxer “Agenda i proveïdors” per al
manteniment de les relacions institucionals i administratives entre la Diputació de Barcelona
i els ens locals adherits al programa “Servei Local de Teleassistència”. L’exercici dels drets
d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la
Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol altre oficina
del Registre general (http://www.diba.cat/web/registre/).
16.2.- Correspon als ens locals de la província de Barcelona, participants en el programa,
com a titulars de les dades de caràcter personal dels usuaris/es del servei de
teleassistència, tenir-les degudament legalitzades, específicament, en allò relatiu a les
previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers. La Diputació de Barcelona com
a directora del projecte vetllarà/col·laborarà amb l’ens local per a què les empreses/entitats
contractades ajustin la seva actuació a la normativa vigent en matèria de protecció de dades
de caràcter personal.
16.3.- Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels respectius
fitxers que contenen les dades de caràcter personal necessàries per dur a terme les
actuacions previstes a l’objecte d’aquestes Bases, AUTORITZEN a la Diputació de
Barcelona a encarregar-se del tractament d’aquestes dades de caràcter personal.
16.4.-La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot
seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no
autoritzat en aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades
pels òrgans competents dels ens locals participants.
16.5.- El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions
següents:
a) Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a
la realització de les actuacions previstes en aquestes Bases i per a la realització
d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del Servei Local de
Teleassistència.
b) La recollida de dades s’haurà de fer tot garantint l’acompliment del deure consentiment
informat dels articles 5 i 6 de la LOPD establint amb el Responsable del fitxer el contingut
de les clàusules.
c) La Diputació de Barcelona i els seus treballadors implicats en la realització de
tractaments de dades de caràcter personal queden expressa i específicament obligats a
complir amb el deure de secret, en els termes previstos a l’art. 10 de la LOPD, sobre tota
aquella informació referida a dades de caràcter personal o antecedents que poguessin
conèixer com a conseqüència del compliment de l’objecte de les presents Bases,
obligacions que susbsistiran fins i tot desprès de finalitzar el present encàrrec.
d) No es permet la difusió, ni l’accés ni la comunicació ni la cessió, ni tan sols per a la seva
conservació, a terceres persones, sense autorització del Responsable del fitxer.
e) La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal tot aplicant
les mesures de seguretat de nivell alt per al seu tractament en qualsevol suport
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establertes al RD 1720/2007 de 21 de desembre, que desenvolupa la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
TRACTAMENTS AUTOMATITZATS
Funcions i obligacions del personal
Registre d’incidències
Control d’accés
Gestió de suports i documents
Identificació i autentificació
Còpies de seguretat i recuperació

Responsable de seguretat
Auditoria
Control d’accés físic
Gestió i distribució de suports
Registre d’accessos
Telecomunicacions

TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS
Funcions i obligacions del personal
Registre d’incidències
Control d’accés
Gestió de suports

Criteris d’arxiu
Dispositius d’emmagatzematge
Custodia de suports
Responsable de seguretat
Auditoria
Emmagatzematge de la informació
Accés a la documentació
Còpia o reproducció
Trasllat de documentació

f) En el cas que durant la realització dels treballs objecte de les presents Bases,
l’encarregat rebi una petició d’exercici de drets ARCO la posarà en coneixement de l’ens
local responsable del fitxer en el termini màxim de 24h.
g) Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la
devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en execució
dels treballs realitzats, en qualsevol suport (electrònic o paper) obligació aquesta que es
projectarà també sobre l’empresa contractada.
h) Finalitzada la relació contractual l’encarregat podrà conservar, adientment bloquejades,
les Dades de Caràcter Personal que hagin estat objecte de tractament, únicament
durant el període de temps en el que puguin derivar-se responsabilitats de la seva
relació amb el Responsable del Fitxer.
No es permet el tractament de les dades personals objecte del present contracte fora del
territori espanyol.
16.6.- Els ens locals participants, com a Responsables dels respectius fitxers, AUTORITZEN
a la Diputació de Barcelona a contractar la prestació del Servei Local de Teleassistència, i a
la seva inspecció. Així mateix, els ens locals participants autoritzen la subcontractació en
cadena exclusivament en el cas de l’elaboració d’estudis i enquestes de satisfacció prèvia
comunicació i conformitat de la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona
formalitzarà mitjançant contracte la subcontractació i exigirà la formalització de similar
instrument jurídic en les possibles subcontractacions en cadena que es puguin produir. En
aquest contracte es faran constar les obligacions que assumeix l’empresa/entitat
subcontractada en el tractament de les dades personals, que seran les mateixes adoptades
per aquesta en les presents Bases L’esmentat contracte restarà a disposició de l’ens local
per a les comprovacions que consideri oportunes realitzar.
16.7.- L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona podrà conservar un
subconjunt de dades dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques relacionades
amb la prestació del servei prevista en aquestes Bases.
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17.- Vigència
Les presents Bases entraran en vigor l’1 de gener de 2017 i estendran la seva vigència fins
el 31 de desembre de 2018, podent ser prorrogades de forma expressa per un altre període
de dos anys.“

Segon.- Retenir l’import de 16.905.616,31 €, IVA inclòs, corresponent al 47% de
participació en el finançament de la Diputació de Barcelona en el programa, a càrrec
dels pressupostos dels anys 2017 i 2018 i condicionat a l’existència de crèdit hàbil i
suficient.
Tercer.- Declarar la següent plurianualitat de la despesa derivada de l’aprovació de les
presents Bases:
Exercici
2017
2018

Import
8.045.966,76 €
8.859.649,55 €

Orgànic
60103
60103

Programa
231
231

Econòmic
227
227

Quart.- Publicar les bases per a la gestió i desenvolupament del programa del “Servei
Local de Teleassistència–Any 2017 i 2018” al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona per al seu general coneixement.
Cinquè.- Facultar expressament a la Vicepresidenta 4a i Presidenta delegada l’Àrea
d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Meritxell Budó i Pla per a la formalització de
quants documents siguin necessaris per al desenvolupament i execució del programa
Servei Local de Teleassistència.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La presidenta,
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