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INFORME SEGON TRIMESTRE DE 2015 
 
 
Introducció 
 
En compliment de les lleis 19/2013 de 9 de desembre i 19/2014 de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, 
l’objectiu d’aquest informe trimestral pretén obtenir una visió dinàmica de 
l’evolució temporal de l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona, 
gestionada des del Servei de Contractació i constituïda per les adjudicacions 
realitzades al llarg del segon trimestre de 2015. 
 
Els indicadors trimestrals són obtinguts, amb aquesta periodicitat, de la 
informació contractual incorporada al S.E.C (la base de dades de Seguiment 
d’Expedients de Contractació) pel Servei de Contractació incorporant també el 
Gabinet de Premsa i Comunicació i la Subdirecció d’Edificació. Aquest informe, 
doncs, no inclou els expedients dels Organismes Autònoms (excepte els 
expedients de Procediment Obert de l’Organisme Autònom de Gestió 
Tributària que a partir d’ara els gestiona el Servei de Contractació 
responent a l’encàrrec de l’organisme), els Consorcis i altres Ens, així com 
tampoc els que gestiona l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
 
Consideracions prèvies 
 
El criteri escollit per delimitar la contractació del primer trimestre de 2015 ha 
estat la data d’adjudicació. És a dir, que la contractació d’aquest primer 
trimestre recull tots els expedients que han estat adjudicats durant aquest 
període tot i que la majoria van ser iniciats en el 2014. 
 
No s’han tingut en compte les pròrrogues de contractes, les modificacions de 
contractes, ni les anualitats dels contractes plurianuals adjudicats en anys 
anteriors. 
 
Aquest informe tampoc inclou les dades corresponents als contractes menors 
ja que el Servei de Contractació no disposa d’aquesta informació. 
 
Finalment, i per la correcta interpretació de les dades contingudes en aquest 
informe, cal tenir en compte tres consideracions: 
 

1. L’informe només incorpora els contractes que suposen despeses 
 
2. Tots els imports es presenten en aquest informe sense IVA i són 

expressats en euros. 
 
3. Quan el contracte es divideix en lots, cada lot és considerat com una 

adjudicació/contracte independent pel fet que poden recaure en diferents 
licitadors. 
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Adjudicacions de contractació pública de la Diputació de Barcelona del 
segon  trimestre de 2015: principals magnituds 
 
 
Durant el segon trimestre de 2015 s’han materialitzat 28 adjudicacions per un 
import global de 3.322.043,25 €. 
 
 
 

nombre import

Adjudicacions 2n. Trimestre de 2015 (*)

-20,0%

28 3.322.043,25
Adjudicacions 2n. Trimestre de 2014 35 1.781.737,15
variació 2015/2014 86,4%  
(*) Sense tenir en compte els expedients per procediment obert de l'Organisme Autònom de 
Gestió Tributària 
 
 
 
Comparant amb les dades del segon trimestre de 2014 observem que en el 
2015 la activitat contractual ha estat un 20% inferior pel que fa al nombre 
d’expedients tramitats i adjudicats mentre que l’import total adjudicat ha 
suposat un increment del 86,5% respecte del mateix trimestre de l’any anterior.  
 
Presentem també aquest altre quadre que incorpora els expedients adjudicats 
per procediment obert de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària ja que, 
com hem comentat abans, a partir d’aquest segon trimestre el Servei de 
Contractació, per encàrrec d’aquest organisme, està gestionant aquests 
expedients. Observem que en aquest trimestre l’ORGT ha promogut dos 
contractes, un corresponent al servei de neteja de les oficines perifèriques i 
centrals de l’organisme i un altre d’adquisició de maquinari i programari dels 
servidors corporatius de l’ORGT. Aquests dos contractes representen quasi un 
7% respecte dels 30 expedients adjudicats en aquest segon trimestre i suposen 
un 36% de l’import total adjudicat en aquest període. 
 
 
 

nombre import

Adjudicacions 2n. Trimestre de 2015 (*) 28 3.322.043,25
Adjudicacions de l'ORGT 2n Trimestre de 2015 2 1.875.126,86
Adjudicacions 2n. Trimestre de 2015 30 5.197.170,11  
(*) Sense tenir en compte els expedients per procediment obert de l'Organisme Autònom de 
Gestió Tributària 
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Per Àrees, tal i com queda reflectit en la taula següent (Taula 1), tant en 
nombre d’adjudicacions com en termes d’import adjudicat destaquem l’elevat 
pes de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, el qual suposa 
el 68% del nombre total d’adjudicacions i el 83% de l’import total adjudicat en el 
segon trimestre de 2015.  
Dins d’aquesta Àrea és la Subdirecció de Logística la que ha promogut el 47% 
dels contractes que suposen el 67% de l’import adjudicat. El Servei promotor 
de la resta de contractes ha estat la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius. 
Dins dels contractes adjudicats per part de la Subdirecció de Logística 
destaquem els de neteja que suposen el 95% de l’import adjudicat i, per part de 
la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, el manteniment, 
suport i administració dels sistemes d’emmagatzematge i backup, el 
manteniment correctiu i desenvolupament de noves funcionalitats dels sistemes 
d’informació de transversals de gestió interna i la subscripció de llicències i 
manteniment dels entorns VMware i Citrix.  
 
L’Àrea de Presidència ha promogut el 14% dels contractes adjudicats, un 5% 
en termes d’import adjudicat. L’únic Servei promotor ha estat el Gabinet de 
Premsa i Comunicació amb objectes com l’agenda escolar europea del medi 
ambient 2015-16, els fullets municipals i el calendari escolar de paret així com l’ 
inserció de publicitat de les campanyes de la “Diada 11 de setembre 2015” i la 
“Diada de Sant Jordi 2015” 
 
LÀrea d’Atenció a les Persones, a través de la Gerència de Serveis de 
Benestar Social (que inclou també les Gerències de Serveis Residencials i 
RESPIR) ha promogut el 4% del nombre total de contractes adjudicats al llarg 
d’aquest període, el que suposa també un 4% del total de l’import adjudicat en 
aquest segon trimestre de 2015. Aquesta activitat contractual s’ha concretat en 
l’adjudicació de la gestió del programa Serveis Socials més a prop per als 
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants. 
També la Gerència de Serveis de la Salt Pública i Consum ha promogut la 
contractació de la realització de campanyes de verificació del compliment de la 
normativa exigible als establiments comercials en l’àmbit de la informació als 
consumidors en municipis de la província de Barcelona exceptuant la capital. 
Aquest únic expedient suposa un 4% del total del nombre d’expedients 
adjudicats durant aquest segon trimestre i suposa un 1% de l’import total 
adjudicat en aquest període. En total, l’Àrea d’Atenció a les persones ha 
promogut el 7% del nombre total de contractes adjudicats en aquest segon 
trimestre de 2015 i el 6% de l’import total adjudicat en aquest període. 
 
Per últim l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, des de la pròpia Àrea i 
des de la Gerència de Serveis de Turisme, ha promogut l’11% del nombre total 
d’expedients adjudicats, un 6% de l’import total adjudicat en el segon trimestre 
de 2015. Destaquem el contracte del subministrament de carpes plegables i 
desmuntables per fer difusió de les activitats relacionades amb el 
desenvolupament econòmic local. 
 
 

 3



TAULA 1. ADJUDICACIONS PER  ÀREES I SERVEIS PROMOTORS
SEGON TRIMESTRE 2015 
(no inclou l'ORGT)

Serveis/Àrees Nombre % Import %

GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ 4 14% 172.169,85 5%
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 4 14% 172.169,85 5%

GER. SERVEIS DE SALUT PÚBLICA I CONSUM 1 4% 145.500,00 4%
GER. SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL 1 4% 45.040,00 1%
ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 2 7% 190.540,00 6%

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 2 7% 188.400,00 6%
GERÈNCIA SERVEIS DE TURISME 1 4% 23.412,00 1%
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 3 11% 211.812,00 6%

DIR.SERVEIS TECNOLOGIES I S.CORP 10 36% 916.385,11 28%
SUBDIRECCIÓ DE LOGISTICA 9 32% 1.831.136,29 55%
AREA D'HISENDA, RRII I NOVES TECNOLOGIES 19 68% 2.747.521,40 83%

TOTAL 28 100% 3.322.043,25 100%
nclou les Gerències de Serveis de Benestar Social i de Serveis Residencials d'Estades Temporals i RESPIR

(*)

(*) I  
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL D'ADJUDICACIONS PER ÀREES. 

2N.TRIMESTRE 2015

19expedients 
68%

3 expedients 
11%

2 expedients 
7%

4 expedients 
14%

ÀREA DE PRESIDÈNCIA ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL AREA D'HISENDA, RRII I NOVES TECNOLOGIES
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DISTRIBUCIÓ DE L'IMPORT TOTAL D'ADJUDICAT PER ÀREES. 

2N.TRIMESTRE 2015

2.747.521€
 83%

211.812€
 6%

190.540€
 6%

172.170€
 5%

ÀREA DE PRESIDÈNCIA ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL AREA D'HISENDA, RRII I NOVES TECNOLOGIES

 
 
 
 
 
Finalment presentem un quadre resum en el que s’inclou els expedients de 
procediment obert promoguts per l’ORGT i gestionats pel Servei de 
Contractació: 
 
 

Serveis/Àrees Nombre % Import %

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 4 13% 172.169,85 3%
ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 2 7% 190.540,00 4%
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 3 10% 211.812,00 4%
AREA D'HISENDA, RRII I NOVES TECNOLOGIES 19 63% 2.747.521,40 53%
ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 2 7% 1.875.126,86 36%

TOTAL 30 100% 5.197.170,11 100%  
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L’anàlisi d’aquestes dades per objecte contractual permet apreciar que durant 
aquest segon trimestre són els contractes de Serveis,  tant pel nombre 
d’expedients adjudicats com per l’import adjudicat, els més nombrosos (68% 
del total d’expedients i 81% de l’import total adjudicat). La resta, excepte un 
contracte patrimonial, correspon a contractes de Subministraments.  
En la Taula següent queden reflectides totes les dades per a cadascun dels 
objectes contractuals utilitzats en aquest període.  
En aquest segon trimestre de 2015 no s’ha adjudicat cap contracte d’obres. 
 
TAULA 2. ADJUDICACIONS PER TIPUS DE CONTRACTE (*)

(*)

SEGON TRIMESTRE 2015

Tipus de Contracte Nombre % Import %
PATRIMONIALS 1 3,57% 23.412,00 0,70%
SERVEIS 19 67,86% 2.677.743,44 80,61%
SUBMINISTRAMENTS 8 28,57% 620.887,81 18,69%

TOTAL 28 100,00% 3.322.043,25 100,00%
 sense incorporar expedients de procediment obert de l'ORGT  

 

DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE LES ADJUDICACIONS PER TIPUS DE CONTRACTE

2N.TRIM 2015

1 expedient
 4%8 expedients 

29%

19 expedients 
67%

PATRIMONIALS SERVEIS SUBMINISTRAMENTS
 

 

DISTRIBUCIÓ DE L'IMPORT TOTAL ADJUDICAT  PER TIPUS DE CONTRACTE
2N.TRIM 2015

23.412€
 1%

620.8878€
 19%

2.677.743€
 80%

PATRIMONIALS SERVEIS SUBMINISTRAMENTS
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Si considerem els expedients de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària 
gestionats pel Servei de Contractació obtenim el quadre següent: 
 
 
TAULA 2. ADJUDICACIONS PER TIPUS DE CONTRACTE 
SEGON TRIMESTRE 2015

Tipus de Contracte Nombre % Import %
PATRIMONIALS 1 3,57% 23.412,00 0,45%
SERVEIS 20 71,43% 4.070.582,30 78,32%
SUBMINISTRAMENTS 9 32,14% 1.103.175,81 21,23%

TOTAL 30 100,00% 5.197.170,11 100,00%
(*) incorpora els expedients de procediment obert de l'ORGT  
 
 
 
 
Si analitzem separadament els contractes de serveis adjudicats en aquest 
període trimestral, observem que el 68,4% del nombre total de contractes han 
estat adjudicats per Procediment Obert el que suposa el 94% de l’import total 
adjudicat.  
 
 
 
TAULA 3. ADJUDICACIONS DE CONTRACTES DE SERVEIS PER TIPUS DE PROCEDIMENT (*)
SEGON TRIMESTRE 2015

Tipus de Procediment Nombre % Import %
PROCEDIMENTS SENSE PUBLICITAT 6 31,58% 168.231,15 6,28%
PROCEDIMENTS OBERTS 13 68,42% 2.509.512,29 93,72%

TOTAL 19 100,00% 2.677.743,44 100,00%

Tipus de Procediment Nombre % Import %
P.NEGOCIAT RAONS QUANTIA 3 15,79% 107.969,85 4,03%
P.NEGOCIAT RAONS TÈCNIQUES 2 10,53% 35.502,95 1,33%
P.NEGOCIAT DERIVAT DESERT 1 5,26% 24.758,35 0,92%
PROCEDIMENTS SENSE PUBLICITAT 6 31,58% 168.231,15 6,28%
P.OBERT UNIC CRITERI 12 63,16% 2.364.012,29 88,28%
P.OBERT PLURALITAT DE CRITERIS 1 5,26% 145.500,00 5,43%
PROCEDIMENTS OBERTS 13 68,42% 2.509.512,29 93,72%

TOTAL 19 100,00% 2.677.743,44 100,00%
 sense incorporar expedients de procediment obert de l'ORGT(*)  

 

 7



DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE CONTRACTES DE SERVEIS 
ADJUDICATS PER TIPUS DE PROCEDIMENT.

 2N TRIMESTRE 2015

13 expedients 
68%

6 expedients 
32%

PROCEDIMENTS SENSE PUBLICITAT PROCEDIMENTS OBERTS
 

 
 

DISTRIBUCIÓ DE L'IMPORT TOTAL ADJUDICAT DE CONTRACTES DE 

SERVEIS ADJUDICATS PER TIPUS DE CONTRACTE.
 2N TRIMESTRE 2015

2.509.512€
94%

168.231€
 6%

PROCEDIMENTS SENSE PUBLICITAT PROCEDIMENTS OBERTS
 

 
 
Destaquem, també, que dins dels contractes adjudicats per Procediment Obert, 
els que tenen un únic criteri, el preu, representen el 94% en front  al 6% dels 
adjudicats per Procediment Obert amb pluralitat de criteris. 
 
 
ADJUDICACIONS DE CONTRACTES DE SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT (*)

(*)

SEGON TRIMESTRE 2015
Nombre % I.Adjudicat %

P.O. UNIC CRITERI 12 92,31% 2.364.012,29 94,20%
P.O. PLURALITAT CRITERIS 1 7,69% 145.500,00 5,80%

TOTAL 13 100,00% 2.509.512,29 100,00%
sense incorporar els expedients per procediment obert de l'ORGT
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Analitzem ara les adjudicacions per tipus de procediment. La taula següent 
ens mostra que, del nombre total d’expedients adjudicats en aquest segon 
trimestre de 2015, el 68% dels contractes s’han adjudicat per Procediment 
Obert, el 28,5% per Procediment Negociat (sense publicitat) i el 3,5% per 
Adjudicació Directa. Des del punt de vista dels imports adjudicats, els 
percentatges són, en el Procediment Obert, un 90%, en el Procediment 
Negociat un 9% i un 0,7% per Adjudicació Directa. 
 
 
 
TAULA 4. ADJUDICACIONS PER TIPUS DE PROCEDIMENT 
SEGON TRIMESTRE 2015

Nombre % I.Adjudicat %
Tipus de Procediment
ADJUDICACIÓ DIRECTA 1 3,57% 23.412,00 0,70%
PROCEDIMENT NEGOCIAT 8 28,57% 302.387,40 9,10%
PROCEDIMENT OBERT (*)

(*)

19 67,86% 2.996.243,85 90,19%

TOTAL 28 100,00% 3.322.043,25 100,00%
sense incorporar els expedients per procediment obert de l'ORGT  

 
 
Respecte del segon trimestre de 2014 el percentatge de contractes adjudicats 
per Procediment Obert ha passat del 63% al 68% i, pel que fa a l’import 
adjudicat, el percentatge ha passat del 58% al 90%, mantenint-se la línia que ja 
comentàvem en l’informe del primer trimestre d’enguany.  
 
 
TAULA 5. ADJUDICACIONS PER TIPUS DE PROCEDIMENT 
COMPARATIVA SEGON TRIMESTRE 2014-2015

2T 2014 % 2T 2015 % 2T 2014 % 2T 2015 %

ADJUDICACIÓ DIRECTA 1 3,57% 23.412,00 0,70%
PROCEDIMENT NEGOCIAT 13 37,14% 8 28,57% 742.542,31 41,68% 302.387,40 9,10%
PROCEDIMENT OBERT (*)

(*) s

22 62,86% 19 67,86% 1.039.194,84 58,32% 2.996.243,85 90,19%

TOTAL 35 100,00% 28 100,00% 1.781.737,15 100,00% 3.322.043,25 100,00%
ense incorporar els expedients per procediment obert de l'ORGT

nombre import

 
 
 
Analitzant separadament les adjudicacions per Procediment Obert, observem 
que la proporció dels contractes adjudicats per únic criteri (preu) sobre els 
adjudicats per pluralitat de criteris és de 95%-5% tant pel que fa al nombre de 
contractes adjudicats com a l’import adjudicat. 
 
 
ADJUDICACIONS PER PROCEDIMENT OBERT (*)

(*)

SEGON TRIMESTRE 2015
Nombre % I.Adjudicat %

P.O. UNIC CRITERI 18 94,74% 2.850.743,85 95,14%
P.O. PLURALITAT CRITERIS 1 5,26% 145.500,00 4,86%

TOTAL 19 100,00% 2.996.243,85 100,00%
sense incorporar els expedients per procediment obert de l'ORGT  
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Si comparem aquestes dades amb les del segon trimestre de 2014, constatem 
que també la proporció entre contractes adjudicats per un únic criteri respecte 
dels adjudicats per pluralitat de criteris ha augmentat. Pel que fa al nombre de 
contractes adjudicats hem passat del 77% dels contractes adjudicats per 
procediment obert amb un únic criteri durant el segon trimestre de 2014, al 95% 
en aquest segon trimestre de 2015. Pel que fa a l’import adjudicat, els 
contractes adjudicats per procediment obert amb un únic criteri també han 
representat el 95%, 10 punts percentuals més respecte del mateix període de 
l’any anterior. 
 
 
 
TAULA 6. ADJUDICACIONS PER PROCEDIMENT OBERT
COMPARATIVA SEGON TRIMESTRE 2014-2015

2T 2014 % 2T 2015 % 2T 2014 % 2T 2015 %
P.O. UNIC CRITERI 5 22,73 18 94,74 155.922,33 15,00 2.850.743,85 95,14
P.O. PLURALITAT DE CRITERIS 17 77,27 1 5,26 883.272,51 85,00 145.500,00 4,86
TOTAL 22 100,00 19 100,00 1.039.194,84 100,00 2.996.243,85 100,00

ense incorporar els expedients per procediment obert de l'ORGT

nombre import

(*) s  
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Anàlisi de les baixes assolides en les adjudicacions contractuals 
 
Atesa la importància de mesurar les baixes en les adjudicacions per disposar 
d’una aproximació al grau de competència existent en el mercat de la 
contractació pública, aquest indicador, que es computa a partir de la diferència 
entre l’import d’adjudicació respecte del preu de licitació com a percentatge 
d’aquest darrer, permet obtenir dades d’estalvi econòmic respecte a les 
previsions inicials dels òrgans de contractació. Farem aquest càlcul separant la 
part fixa i la part variable dels imports de licitació i adjudicació donat que la part 
variable, tot i que pot suposar baixa econòmica, no implica necessariament un 
estalvi econòmic. 
 
TAULA 7. ADJUDICACIONS: BAIXA  ECONÒMICA (*)

(*)

SEGON TRIMESTRE 2015

Tipus de tramitació Licitació Adjudicació Diferència % de baixa

baixa econòmica: part fixa 3.200.642,83 2.770.793,81 429.849,02 13,4%
baixa econòmica: variable 582.414,44 551.249,44 31.165,00 5,4%
baixa econòmica: Total 3.783.057,27 3.322.043,25 461.014,02 12,2%

 Sense tenir en compte els expedients per procediment obert de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària  
 
Tal i com es desprèn de la taula anterior (Taula 7), el còmput d’aquest indicador 
mostra que, per al segon trimestre de 2015, la baixa assolida en la contractació 
ha ascendit a 429.849€, és a dir, el 13,4% del preu de licitació en termes 
mitjans per a la totalitat dels contractes adjudicats. 
 
Comparant amb el segon trimestre de l’any passat, aquest percentatge de 
baixa ha estat inferior ja que en el segon trimestre de 2014 es va situar en un 
18%. 
 
TAULA 7. ADJUDICACIONS: BAIXA  ECONÒMICA (*)

(*)

SEGON TRIMESTRE 2014

Tipus de tramitació Licitació Adjudicació Diferència % de baixa

baixa econòmica: part fixa 1.383.048,45 1.131.547,36 251.501,09 18,2%
baixa econòmica: variable 780.732,73 714.464,79 66.267,94 8,5%
baixa econòmica: Total 2.163.781,18 1.846.012,15 317.769,03 14,7%

 Sense tenir en compte els expedients per procediment obert de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària  
 
Si analitzem les baixes per tipus de contracte veiem que les baixes més 
elevades s’assoleixen en els contractes de Serveis amb una reducció mitjana 
de l’import d’adjudicació respecte de l’import de licitació del 14,4%. En el cas 
del Subministraments aquesta reducció suposa un 9,5%. Recordem que en 
aquest trimestre no s’ha adjudicat contractes d’obres que és on normalment es 
produeixen les baixes més elevades.  
 
TAULA 8. BAIXA ECONÒMICA PER TIPUS DE CONTRACTE
SEGON TRIMESTRE 2015

Tipus de Contracte Import Licitació Import Adjudicació Diferència % d'estalvi

PATRIMONIALS 23.412,00 23.412,00 0,00 0,0%
SERVEIS 2.593.074,58 2.218.494,00 374.580,58 14,4%
SUBMINISTRAMENTS 584.156,25 528.887,81 55.268,44 9,5%

TOTAL 3.200.642,83 2.770.793,81 429.849,02 13,4%
(*)  Sense tenir en compte els expedients per procediment obert de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària  
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En aquest punt, convé assenyalar que l’objecte contractual no és l’únic factor 
que incideix en la baixa assolida en les adjudicacions contractuals. Un altre 
factor és el procediment seguit per a l’adjudicació de contractes. 
 
La Taula 9 mostra que el percentatge de la baixa mitjana assolida en els 
contractes adjudicats per Procediment Obert és el 13,8% mentre que en el cas 
dels contractes adjudicats per Procediment Negociat el percentatge és el 
10,3%.  
 
TAULA 9. BAIXA ECONÒMICA PER TIPUS DE PROCEDIMENT
SEGON TRIMESTRE 2015

Tipus de Procediment Import Licitació Import Adjudicació Diferència % d'estalvi

PROCEDIMENT NEGOCIAT 363.277,81 325.799,40 37.478,41 10,3%
PROCEDIMENT OBERT 2.837.365,02 2.444.994,41 392.370,61 13,8%

TOTAL 3.200.642,83 2.770.793,81 429.849,02 13,4%
(*)  Sense tenir en compte els expedients per procediment obert de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12



 
Concurrència d’empreses i seu social 
 
El total d’empreses presentades en les diferents licitacions amb publicitat 
adjudicades al llarg del segon trimestre de 2015 ha estat de 150.  
En aquest segon trimestre de 2015 la mitjana de licitadors presentats per 
expedient adjudicat ha estat de 7,9 licitadors per expedient, ràtio que suposa un 
notable increment respecte de la mitjana obtinguda en el 2014 (4,7 licitadors 
per expedient). 
 
Pel que fa a la seu social d’aquestes empreses licitadores en aquest segon 
trimestre el 62% d’elles tenen la seva raó social a Catalunya i el 38% en la 
resta del territori espanyol. Els percentatges obtinguts a partir dels expedients 
adjudicats al llarg de tot el 2014 van ser un 72% d’empreses licitadores amb 
seu social a Catalunya i un 28 % a la resta del territori espanyol. 
 
Pel que fa a la seu social de les empreses adjudicatàries dels expedients 
derivats de procediments amb publicitat adjudicats al llarg d’aquest segon 
trimestre de 2015, la relació entre les empreses amb seu social a Catalunya i 
amb seu social a la resta del territori espanyol ha estat de 74%-26%, la mateixa 
relació obtinguda en el 2014. 
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Reserva social 
 
En novembre de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la reserva social de contractació per a l’exercici 2015 amb la finalitat 
d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió 
social. 
Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja, la 
recollida selectiva de residus, les arts gràfiques, els serveis de missatgeria i 
paqueteria, la bugaderia industrial, el subministrament de productes 
alimentaris, els serveis d’informació i control d’accessos, el suport a 
esdeveniments i jornades i restauració. Les novetats respecte de 2014 és que 
s’inclou el subministrament de productes alimentaris i que s’han suprimit la 
recollida de residus sanitaris i el càtering. 
Els contractes reservats poden adjudicar-se com, a contracte menor, per 
procediment negociat per raó de la quantia econòmica o per procediment obert. 
Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials 
de treball. 
Es fixa el percentatge màxim d’un 20% de reserva social a aplicar sobre 
l’import de despesa executada per la Corporació, per a les prestacions objecte 
de reserva en l’exercici anterior. La quantitat màxima es fixa en un import d’un 
milió d’euros. 
 
Al llarg d’aquest segon trimestre de 2015 no s’ha produït cap actuació que 
respongui a l’àmbit de la reserva social. 
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Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies 

 
Servei de Contractació 



EXPEDIENTS ADJUDICATS 2N.TRIMESTRE 2015 PER ÀREES

Expedient Objecte Departament Promotor Import adjudicació

2014/8335

Gestió del programa Serveis socials més a prop 
organitzat per l'Àrea d'Atenció a les persones de 
la Diputació de Barcelona, per als municipis de 
la província de Barcelona menors de 300.000 
habitants

Àrea d'Atenció a les Persones Ger. Serveis de Benestar Social 145.500,00

2015/0000756

Realització de campanyes de verificació del 
compliment de la normativa exigible als 
establiments comercials en l'àmbit de la 
informació als consumidors en municipis 
província de Barcelona, exc.capital

Àrea d'Atenció a les Persones Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum 45.040,00

2 Àrea d'Atenció a les Persones 190.540,00

2014/9301

Subministrament de carpes plegables i carpes 
desmuntables a dos aigües per fer difusió de les 
activitats relacionades amb el desenvolupament 
econòmic local (2 lots)

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 131.000,00

2014/9301

Subministrament de carpes plegables i carpes 
desmuntables a dos aigües per fer difusió de les 
activitats relacionades amb el desenvolupament 
econòmic local (2 lots)

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 57.400,00

2015/0001324

Lloguer d'espai per a la presència institucional 
de l'Oficina de Promoció Turística de la 
Diputació de Barcelona al Saló B-Travel que es 
celebrarà del 17 al 19 d'abril de 2015 a 
Barcelona

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Ger. Serveis de Turisme 23.412,00

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 211.812,00

2015/0003309

Inserció de publicitat en mitjans de comunicació 
de premsa nacional, comarcal i digital, 
corresponent a la campanya "Diada 11 de 
setembre 2015"

Àrea de Presidència Gab. Premsa i Comunicació 40.561,85

2015/1665

Publicació de pàgines informatives en mitjans 
de comunicació escrita, corresponent a la 
campanya "Publireportatges a premsa esportiva 
2015"

Àrea de Presidència Gab. Premsa i Comunicació 23.950,00

2015/741

Inserció de publicitat en mitjans de comunicació 
de premsa general, comarcal, gratuïta i digital, 
corresponent a la campanya "Diada de Sant 
Jordi 2015"

Àrea de Presidència Gab. Premsa i Comunicació 43.458,00

2015/789

Impressió, enquadernació, manipulació i 
distribució corresponents a l'agenda escolar 
europea del medi ambient 2015-2016, els fullets 
municipals i el calendari escolar de paret 2015-
2016

Àrea de Presidència Gab. Premsa i Comunicació 64.200,00

4 Àrea de Presidència 172.169,85
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EXPEDIENTS ADJUDICATS 2N.TRIMESTRE 2015 PER ÀREES

Expedient Objecte Departament Promotor Import adjudicació

2014/3688

Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de diversos edificis situats al recinte 
Escola Industrial, c/ Comte d'Urgell 187, dividit 
en 4 lots

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis d'Edificació i Logística 94.494,56

2014/3688

Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de diversos edificis situats al recinte 
Escola Industrial, c/ Comte d'Urgell 187, dividit 
en 4 lots

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis d'Edificació i Logística 147.904,58

2014/3688

Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de diversos edificis situats al recinte 
Escola Industrial, c/ Comte d'Urgell 187, dividit 
en 4 lots

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis d'Edificació i Logística 584.624,12

2014/3688

Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de diversos edificis situats al recinte 
Escola Industrial, c/ Comte d'Urgell 187, dividit 
en 4 lots

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis d'Edificació i Logística 117.488,00

2014/4385

Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de diversos edificis situats al Recinte 
Mundet, ubicat al Passeig de la Vall d'Hebron 
171, dividit en 3 lots

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis d'Edificació i Logística 437.217,72

2014/4385

Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de diversos edificis situats al Recinte 
Mundet, ubicat al Passeig de la Vall d'Hebron 
171, dividit en 3 lots

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis d'Edificació i Logística 285.188,90

2014/4385

Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de diversos edificis situats al Recinte 
Mundet, ubicat al Passeig de la Vall d'Hebron 
171, dividit en 3 lots

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis d'Edificació i Logística 72.218,41

2014/6783

Acord marc amb una única empresa pel 
subministrament de pneumàtics i bateries per al 
Parc Mòbil de la Diputació de Barcelona, dividit 
en 2 lots

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis d'Edificació i Logística 72.000,00

2014/6783

Acord marc amb una única empresa pel 
subministrament de pneumàtics i bateries per al 
Parc Mòbil de la Diputació de Barcelona, dividit 
en 2 lots

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis d'Edificació i Logística 20.000,00

2014/10175
Solució integral com a únic servei (programari i 
maquinari com a servei) per a la gestió 
acadèmica de l'Escola de la Dona

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. 53.656,00

2014/6219
Manteniment de diferents productes CAD de la 
Diputació de Barcelona

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. 24.758,35

2014/6875
Subscripció de llicències i manteniment dels 
entorns VMware i Citrix

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. 157.126,56

2014/6875
Subscripció de llicències i manteniment dels 
entorns VMware i Citrix

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. 49.205,00
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EXPEDIENTS ADJUDICATS 2N.TRIMESTRE 2015 PER ÀREES

Expedient Objecte Departament Promotor Import adjudicació

2014/8831
Manteniment, suport i administració dels 
sistemes d'emmagatzematge i backup de la 
Diputació de Barcelona

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. 289.972,00

2014/9423
Manteniment del programari SPSS de la 
Diputació de Barcelona

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. 6.332,95

2014/9977

Manteniment correctiu i desenvolupament de 
noves funcionalitats dels sistemes d'informació 
de transversals de gestió interna de la Diputació 
de Barcelona

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. 172.008,00

2015/0000678
Subministrament de 40 llicències SIP2 
Millennium per a la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. 66.400,00

2015/0000937
Manteniment del sistema d'informació per a la 
gestió del  Padró Municipal d'Habitants

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. 29.170,00

2015/0002192
Adquisició del programari Qlikview Internet 
Access Server

Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. 67.756,25

20 Àrea d'Hisenda, Rec.Int.i Noves Tecnol. 2.747.521,40
29 3.322.043,25

2014/0000575

Contracte de subministraments relatiu a 
l'adquisició de maquinari i programari dels 
servidors corporatius de l'ORGT de la Diputació 
de Barcelona.

ORGANISMES AUTONOMS I CONSORCIS Organisme Autònom de Gestió Tributària 482.288,00

2015/0000013

Servei de neteja respectuós amb el medi 
ambient, a les oficines perifèriques i les oficines 
centrals de l'Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona.

ORGANISMES AUTONOMS I CONSORCIS Organisme Autònom de Gestió Tributària 1.392.838,86

2 Organisme Autònom de Gestió Tributària 1.875.126,86

TOTAL 5.197.170,11
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EXPEDIENTS ADJUDICATS 2N.TRIMESTRE 2015 PER TIPUS DE CONTRACTE

Expedient Objecte Tipus
Import 
adjudicació

2015/0001324
Lloguer d'espai per a la presència institucional de l'Oficina de Promoció Turística de la 
Diputació de Barcelona al Saló B-Travel que es celebrarà del 17 al 19 d'abril de 2015 a 
Barcelona

Patrimonial 23.412,00

1 Patrimonial 23.412,00

2014/10175
Solució integral com a únic servei (programari i maquinari com a servei) per a la gestió 
acadèmica de l'Escola de la Dona

Serveis 53.656,00

2014/3688
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis situats al recinte 
Escola Industrial, c/ Comte d'Urgell 187, dividit en 4 lots

Serveis 94.494,56

2014/3688
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis situats al recinte 
Escola Industrial, c/ Comte d'Urgell 187, dividit en 4 lots

Serveis 147.904,58

2014/3688
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis situats al recinte 
Escola Industrial, c/ Comte d'Urgell 187, dividit en 4 lots

Serveis 584.624,12

2014/3688
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis situats al recinte 
Escola Industrial, c/ Comte d'Urgell 187, dividit en 4 lots

Serveis 117.488,00

2014/4385
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis situats al Recinte 
Mundet, ubicat al Passeig de la Vall d'Hebron 171, dividit en 3 lots

Serveis 437.217,72

2014/4385
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis situats al Recinte 
Mundet, ubicat al Passeig de la Vall d'Hebron 171, dividit en 3 lots

Serveis 285.188,90

2014/4385
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis situats al Recinte 
Mundet, ubicat al Passeig de la Vall d'Hebron 171, dividit en 3 lots

Serveis 72.218,41

2014/6219 Manteniment de diferents productes CAD de la Diputació de Barcelona Serveis 24.758,35

2014/8335
Gestió del programa Serveis socials més a prop organitzat per l'Àrea d'Atenció a les persones 
de la Diputació de Barcelona, per als municipis de la província de Barcelona menors de 
300.000 habitants

Serveis 145.500,00

2014/8831
Manteniment, suport i administració dels sistemes d'emmagatzematge i backup de la 
Diputació de Barcelona

Serveis 289.972,00

2014/9423 Manteniment del programari SPSS de la Diputació de Barcelona Serveis 6.332,95

2014/9977
Manteniment correctiu i desenvolupament de noves funcionalitats dels sistemes d'informació 
de transversals de gestió interna de la Diputació de Barcelona

Serveis 172.008,00
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EXPEDIENTS ADJUDICATS 2N.TRIMESTRE 2015 PER TIPUS DE CONTRACTE

Expedient Objecte Tipus
Import 
adjudicació

2015/0000756
Realització de campanyes de verificació del compliment de la normativa exigible als 
establiments comercials en l'àmbit de la informació als consumidors en municipis província de 
Barcelona, exc.capital

Serveis 45.040,00

2015/0000937 Manteniment del sistema d'informació per a la gestió del  Padró Municipal d'Habitants Serveis 29.170,00

2015/0003309
Inserció de publicitat en mitjans de comunicació de premsa nacional, comarcal i digital, 
corresponent a la campanya "Diada 11 de setembre 2015"

Serveis 40.561,85

2015/1665
Publicació de pàgines informatives en mitjans de comunicació escrita, corresponent a la 
campanya "Publireportatges a premsa esportiva 2015"

Serveis 23.950,00

2015/741
Inserció de publicitat en mitjans de comunicació de premsa general, comarcal, gratuïta i 
digital, corresponent a la campanya "Diada de Sant Jordi 2015"

Serveis 43.458,00

2015/789
Impressió, enquadernació, manipulació i distribució corresponents a l'agenda escolar europea 
del medi ambient 2015-2016, els fullets municipals i el calendari escolar de paret 2015-2016

Serveis 64.200,00

20 Serveis 2.677.743,44

2014/6783
Acord marc amb una única empresa pel subministrament de pneumàtics i bateries per al Parc 
Mòbil de la Diputació de Barcelona, dividit en 2 lots

Subministrament 72.000,00

2014/6783
Acord marc amb una única empresa pel subministrament de pneumàtics i bateries per al Parc 
Mòbil de la Diputació de Barcelona, dividit en 2 lots

Subministrament 20.000,00

2014/6875 Subscripció de llicències i manteniment dels entorns VMware i Citrix Subministrament 157.126,56

2014/6875 Subscripció de llicències i manteniment dels entorns VMware i Citrix Subministrament 49.205,00

2014/9301
Subministrament de carpes plegables i carpes desmuntables a dos aigües per fer difusió de 
les activitats relacionades amb el desenvolupament econòmic local (2 lots)

Subministrament 131.000,00

2014/9301
Subministrament de carpes plegables i carpes desmuntables a dos aigües per fer difusió de 
les activitats relacionades amb el desenvolupament econòmic local (2 lots)

Subministrament 57.400,00

2015/0000678
Subministrament de 40 llicències SIP2 Millennium per a la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona

Subministrament 66.400,00

2015/0002192 Adquisició del programari Qlikview Internet Access Server Subministrament 67.756,25

8 Subministrament 620.887,81
29 3.322.043,25
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EXPEDIENTS ADJUDICATS 2N.TRIMESTRE 2015 PER TIPUS DE CONTRACTE

Expedient Objecte Tipus
Import 
adjudicació

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIO TRIBUTÀRIA

2014/0000575
Contracte de subministraments relatiu a l'adquisició de maquinari i programari dels servidors 
corporatius de l'ORGT de la Diputació de Barcelona.

Subministrament 482.288,00

2015/0000013
Servei de neteja respectuós amb el medi ambient, a les oficines perifèriques i les oficines 
centrals de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Serveis 1.392.838,86

2 1.875.126,86

30 TOTAL 5.197.170,11
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