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 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, la 
publicació d’aquest primer informe trimestral de 2018 en el seu Portal de 
Transparència, dona continuïtat a la voluntat d’avançar cap a una administració 
més transparent i propera a la ciutadania així com també pretén obtenir una 
visió dinàmica de l’evolució temporal de l’activitat contractual de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El present informe es realitza en compliment d’aquesta funció de seguiment de 
la contractació pública i comprèn l’activitat contractual de la Diputació de 
Barcelona, constituïda per les adjudicacions realitzades al llarg del primer 
trimestre de 2018. 
 
Els indicadors trimestrals són obtinguts, amb aquesta periodicitat, de la 
informació contractual incorporada a l’e-SEC (aplicació de Seguiment 
d’Expedients de Contractació) pel Servei de Contractació, pel Gabinet de 
Premsa i Comunicació, per la Subdirecció d’Edificació i per l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat. Aquest informe, doncs, no inclou els expedients dels Organismes 
Autònoms, els Consorcis i altres Ens participats.  
 
Tot i que el Servei de Contractació, des del 2015, tramita els expedients 
adjudicats per Procediment Obert de l’Organisme de Gestió Tributaria 
responent al seu encàrrec i es publiquen en el portal de transparència de la 
Diputació de Barcelona, aquests expedients no es tenen en compte en l’informe 
d’activitat contractual que es circumscriu al que estrictament és la Diputació de 
Barcelona.  
 
L’informe s’inicia amb un apartat d’explicació dels criteris per a l’obtenció de les 
dades objecte d’estudi i, a continuació, analitza, des de diferents punts de vista, 
l’activitat contractual d’aquest període. 
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Criteris per a l’extracció de les dades utilitzades. 
 
Aquest informe s’ha elaborat a partir de les dades obtingudes de l’e-SEC, 
l’aplicació de Seguiment d’Expedients de Contractació, on el Servei de 
Contractació, el Gabinet de Premsa i Comunicació, la Subdirecció d’Edificació i 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat introdueixen i actualitzen tota la informació de 
la contractació que gestionen en totes les seves fases d’aprovació, licitació, 
adjudicació i execució i extinció, a excepció de la contractació menor. 
 
Les dades de la contractació menor han estat proporcionades per la 
Intervenció.  
 
El criteri escollit per delimitar la contractació d’aquest període ha estat la data 
d’adjudicació. És a dir, que la contractació del primer trimestre de 2018 recull 
tots els expedients que han estat adjudicats durant aquest període. 
 
No s’han tingut en compte les pròrrogues de contractes, les modificacions de 
contractes ni les anualitats dels contractes plurianuals adjudicats en anys 
anteriors a càrrec del pressupost 2018. 
 
Finalment, i per a la correcta interpretació de les dades contingudes en aquest 
informe, cal tenir en compte les següents consideracions: 
 

 
1. L’informe només incorpora els contractes que suposen despeses. 

 
2. Es considera que els imports d’adjudicació dels acords marc amb pluralitat 

d’empreses, en estar expressats en preus unitaris, han de ser els imports 
de licitació, com a expressió màxima a que està subjecte la seva 
adjudicació. 

 
3. Tots els imports es presenten en aquest informe sense IVA i són 

expressats en euros. 
 

4. Quan la contractació es divideix en lots, cada lot és considerat com una 
adjudicació/contracte independent pel fet que pot recaure en diferents 
licitadors. 
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ADJUDICACIONS DE CONTRACTES DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. 
 
 
Les adjudicacions del primer trimestre d’enguany són les efectuades al llarg 
d’aquest període, tot i que alguns expedients van ser aprovats en exercicis 
anteriors. 
 
Tal i com s’ha comentat abans, l’activitat contractual que aquí es presenta és la 
que promouen els Serveis de la Diputació de Barcelona que depenen de la 
Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència i la contractació que es gestiona 
per part de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, llevat dels contractes menors. No 
està inclosa l’activitat contractual gestionada pels Organismes Autònoms, 
Consorcis i Altres Ens. 
 
En les taules següents es presenta l’activitat contractual que es concreta, en 
aquest primer trimestre, en un total de 44 contractes adjudicats per un import 
global de 16.206.514 €. 
 
 
1.1. ADJUDICACIONS PER MESES DE CONTRACTACIÓ 
 
 
NOMBRE D'ADJUDICACIONS TRAMITADES PER PROCEDIMENT NEGOCIAT I OBERT

MESES DE CONTRACTACIÓ NOMBRE

Servei de Contractació 24

Subdirecció d'Edificació 3

Gabinet de Premsa i Comunicació 3

MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'AREA DE LA PRESIDÈNCIA 30

Gerència de Serveis de Medi Ambient

Gerència de Serveis d'Espais Naturals 1

Gerència de Serveis d'Equipaments, Inf.Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 1

Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 12

MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 14

TOTAL NOMBRE D'ADJUDICACIONS 44  
 

IMPORT DE LES ADJUDICACIONS TRAMITADES PER PROCEDIMENT NEGOCIAT I OBERT

MESES DE CONTRACTACIÓ IMPORT

Servei de Contractació 10.542.050 €    

Subdirecció d'Edificació 818.572 €        

Gabinet de Premsa i Comunicació 3.060.000 €      

MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'AREA DE LA PRESIDÈNCIA 14.420.623 €    

Gerència de Serveis d'Espais Naturals 34.506 €          

Gerència de Serveis d'Equipaments, Inf.Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 49.000 €          

Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 1.702.386 €      

MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1.785.892 €      

TOTAL IMPORT ADJUDICAT 16.206.514 €    

No inclou la contractació menor  
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Del nombre total de contractes adjudicats al llarg del primer trimestre de 2018, 
el 68% han estat gestionats en la Mesa de contractació de l’Àrea de 
Presidència i el 32% en la Mesa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.  

 

 
 

 
Pel que fa als imports totals adjudicats, el 89% ha estat adjudicat en la Mesa de 
Contractació de l’Àrea de Presidència i l’11% en la Mesa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat. 
 

 

 
 

 
 
Comparant amb el primer trimestre de 2017 observem que, tant el nombre 
d’adjudicacions com l’import adjudicat al llarg d’aquest primer trimestre 
d’enguany, han augmentat al voltant del 40% passant de 31 a 44 adjudicacions 
i de 11,6 a 16,2 milions en aquest primer trimestre de 2018 
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1.2.  ADJUDICACIONS PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS 
 
En la taula següent es presenten les adjudicacions realitzades pels diferents 
Serveis Promotors agrupats per les Àrees en que s’organitza la Diputació de 
Barcelona.  
 

 sense contractació menor: 
 
ADJUDICACIONS 1TRIM 2018. PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS

PRIMER TRIMESTRE 2018

SERVEI PROMOTOR IMPORT ADJUDICAT % % NUM. % %

(s/ Àrea) (s/ Total) (s/ Àrea) (s/ Total)

Intervenció general 306.300,00 2,45% 1,89% 1 4,76% 2,27%

Dir.Serveis Tecnologies i Sist.Corporatius 1.885.500,20 15,09% 11,63% 7 33,33% 15,91%

Gabinet de Premsa i Comunicació 3.060.000,00 24,49% 18,88% 3 14,29% 6,82%

Gabinet de Prevenció i Seguretat 44.910,00 0,36% 0,28% 1 4,76% 2,27%

Subdirecció Edificació 818.572,14 6,55% 5,05% 3 14,29% 6,82%

Subdirecció Logística 6.381.085,96 51,06% 39,37% 6 28,57% 13,64%

ÀREA DE PRESIDENCIA 12.496.368,30 100,00% 77,11% 21 100,00% 47,73%

Gerència Serveis Resid. d'Estades Temporals i Respir 726.542,25 100,00% 4,48% 5 100,00% 11,36%

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 726.542,25 100,00% 4,48% 5 100,00% 11,36%

Gerència Serveis de Turisme 19.200,00 100,00% 0,12% 1 100,00% 2,27%

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 19.200,00 100,00% 0,12% 1 100,00% 2,27%

Gerència Serveis de Biblioteques 1.101.752,08 93,49% 6,80% 2 66,67% 4,55%

Gerència Serveis d'Esports 76.760,00 6,51% 0,47% 1 33,33% 2,27%

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 1.178.512,08 100,00% 7,27% 3 100% 6,82%

Gerència de Serveis d'Espais Naturals 34.506,00 1,93% 0,21% 1 7,14% 2,27%

Gerència Serveis Equ., Inf., U. I Patr.Arquitectònic 49.000,00 2,74% 0,30% 1 7,14% 2,27%

Gerència de Serveis  d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 1.702.385,82 95,32% 10,50% 12 85,71% 27,27%

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1.785.891,82 100,00% 11,02% 14 100% 31,82%

TOTAL 16.206.514,45 100,00% 44 100,00%  
 

Pel que fa al nombre d’adjudicacions: 
 
Del total de les 44 adjudicacions efectuades en el primer trimestre de 2018, 
l’Àrea de Presidència concentra el 48% del total, amb 21 adjudicacions. Dins 
d’aquesta Àrea, són la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius i la Subdirecció de Logística els serveis promotors amb més 
activitat en aquest període, ja que conjuntament representen el 62% del total de 
l’activitat de l’Àrea. Els segueixen, amb el mateix percentatge d’adjudicacions, 
la Subdirecció d’Edificació i el Gabinet de Premsa i Comunicació (14%, 3 
adjudicacions). Per últim la Intervenció general i el Gabinet de Prevenció i 
Seguretat (5%, 1 adjudicació). 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones ha promogut, des de la Gerència de Serveis 
Residencials d’Estades Temporals i Respir, cinc adjudicacions, el que 
representa un 11,4% del nombre total d’adjudicacions.   
 
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, ha promogut l’adjudicació 
d’una contractació a través de la gerència de Turisme. Això suposa el 2,3% del 
nombre total d’adjudicacions d’aquest primer trimestre.  
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L’Àrea de Cultura, Educació i Esports ha promogut tres adjudicacions. Una 
des de la Gerència de Serveis d’Esports i les altres dues des de la gerència de 
Serveis de Biblioteques, suposant un altre 6,8% del nombre total 
d’adjudicacions d’aquest període. 
 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha promogut 14 adjudicacions durant 
aquest període, el 31,8% del total. Ha estat la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat la que ha tingut més activitat amb 
l’adjudicació de 12 contractes el que suposa quasi el 86% del nombre total de 
contractes adjudicats dins d’aquesta àrea.  
 
 
Si l’observació es fa atenent l’import adjudicat: 
 
L’Àrea de Presidència ha adjudicat el 77% de l’import total adjudicat al llarg 
d’aquest primer trimestre. Dins d’aquesta Àrea, destaquem la Subdirecció de 
Logística, que ha adjudicat el 51% de l’import adjudicat per l’Àrea. Ha estat 
aquesta subdirecció la que ha promogut el contracte de subministraments 
d’energia elèctrica en diferents edificis de la Diputació de Barcelona així com 
també la contractació de la prestació de diversos serveis postals. El Gabinet de 
Premsa i Comunicació ha adjudicat el 24,5%, i que es concreta amb l’acord 
marc de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional en els 
mitjans de comunicació i d’altres serveis de publicitat i comunicació. La Direcció 
de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius ha adjudicat 15% de l’import 
total adjudicat en aquesta Àrea. Destaquem el contracte d’implantació, 
desplegament i prestació del servei de terminals d’us públic de les biblioteques 
municipals de la demarcació de El Gabinet de Premsa i Comunicació ha 
contractat la inserció de publicitat per a la campanya publicitària Promoció de 
Biblioteques, 2017. 
De la Subdirecció d’Edificació destaquem l’adjudicació del projecte de 
renovació de les instal·lacions tèrmiques de l’edifici del carrer Londres, 55.  
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones ha adjudicat el 4,5% del total de l’import 
adjudicat. Destaquem la contractació reservada a centres especials de treball i 
a empreses d’inserció d’un servei de bugaderia per als Centres Residencials de 
Mundet així com també el programa de teràpia ocupacional per als usuaris de 
la gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir per a gent 
gran. 
  
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local ha adjudicat el 0,12% de 
l’import total adjudicat. Correspon al lloguer d'espai per a la presència 
institucional de la Diputació de Barcelona al Saló B-Travel 2018 que es va 
celebrar del 20 al 22 d'abril a la Fira de Barcelona. 
 
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports ha adjudicat el 7,3% de l’import total i 
s’ha concretat per part de la gerència de Serveis de Biblioteques en un  acord 
marc per al subministrament de fons audiovisuals de manteniment: CD i DVD 
per a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. 
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D’altra banda, la gerència de Serveis d’Esports ha adjudicat el servei de gestió 
de material d'imatge corporativa per a esdeveniments esportius i de material de 
préstec de gran complexitat.  
 

 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat l’11% de l’import total. Els 
contractes més importants, promoguts des de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, han estat el projecte de millora de revolts a 
la ctra. BV-2122 TM Pontons i Torrelles de Foix, les obres del projecte 
constructiu de millora del tram de la ctra. BV-5031 TM Sant Vicenç de Montalt i 
la millora de desguàs de les zones occidental i oriental. 
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DISTRIBUCIÓ, PER ÀREES, DEL NOMBRE TOTAL D’ADJUDICACIONS I 
DE L’IMPORT TOTAL ADJUDICAT EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 

(sense contractació menor) 
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 amb contractació menor: 
 
 

ADJUDICACIONS 1TRIM 2018. PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS

PRIMER TRIMESTRE 2018

SERVEI PROMOTOR % % % %

P.NEG I P.OBERT
CONTRACTACIO 

MENOR (*)
TOTAL (s/ Àrea) (s/ Total)

P.NEG. I 

P.OBERT

CONT. 

MENOR
TOTAL (s/ Àrea) (s/ Total)

Dir.Serveis Tecnologies i Sist.Corporatius/Gab. Innovació Tec. 1.885.500,20 € 756.008,59 € 2.641.508,79 € 17,37% 11,18% 7 132 139 8,82% 4,04%

Gabinet de Premsa i Comunicació 3.060.000,00 € 473.596,25 € 3.533.596,25 € 23,24% 14,95% 3 250 253 16,05% 7,35%

Gabinet de Prevenció i Seguretat 44.910,00 € 56.206,65 € 101.116,65 € 0,67% 0,43% 1 22 23 1,46% 0,67%

Dir. Serveis de Formació 343.779,66 € 343.779,66 € 2,26% 1,45% 305 305 19,35% 8,86%

Dir. Serveis de Planificació Econòmica 53.686,54 € 53.686,54 € 0,35% 0,23% 23 23 1,46% 0,67%

Direcció Serveis Recursos Humans 59.097,07 € 59.097,07 € 0,39% 0,25% 13 13 0,82% 0,38%

Direcció Serveis d'Edificació i Logística 7.199.658,10 € 681.602,72 € 7.881.260,82 € 51,84% 33,34% 9 690 699 44,35% 20,30%

Intervenció General 306.300,00 € 59.922,50 € 366.222,50 € 2,41% 1,55% 1 10 11 0,70% 0,32%

Secretaria General 125.355,15 € 125.355,15 € 0,82% 0,53% 40 40 2,54% 1,16%

Altres 98.325,65 € 98.325,65 € 0,65% 0,42% 70 70 4,44% 2,03%

ÀREA DE PRESIDENCIA 12.496.368,30 € 2.707.580,78 € 15.203.949,08 € 100,00% 64,32% 21 1.555 1.576 100,00% 45,77%

Gerència Serveis Resid. D'Estades Temporals i Respir 726.542,24 € 154.416,44 € 880.958,68 € 62,23% 3,73% 5 297 302 58,19% 8,77%

Gerència Serveis de Salut Pública i Consum 153.194,56 € 153.194,56 € 10,82% 0,65% 21 21 4,05% 0,61%

Gerència Serveis de Benestar Social 359.990,80 € 359.990,80 € 25,43% 1,52% 110 110 21,19% 3,19%

Gerència Serveis d'Igualtat i Ciutadania 21.394,84 € 21.394,84 € 86 86 16,57% 2,50%

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 726.542,24 € 688.996,64 € 1.415.538,88 € 98,49% 5,90% 5 514 519 83,43% 15,07%

Gerència Serveis de Turisme 19.200,00 € 404.606,60 € 423.806,60 € 83,90% 1,79% 1 69 70 72,16% 2,03%

Gerència Serveis Desenvolupament Eco. Local 22.012,73 € 22.012,73 € 4,36% 0,09% 5 5 5,15% 0,15%

Gerència Serveis de Comerç 59.301,77 € 59.301,77 € 11,74% 0,25% 22 22 22,68% 0,64%

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 19.200,00 € 485.921,10 € 505.121,10 € 100,00% 2,14% 1 96 97 100,00% 2,82%

Gerència Serveis de Biblioteques 1.101.752,08 € 1.057.165,71 € 2.158.917,79 € 77,27% 9,13% 2 338 340 64,76% 9,88%

Gerència Serveis de Cultura 218.005,29 € 218.005,29 € 7,80% 0,92% 74 74 14,10% 2,15%

Gerència Serveis d'Educació 290.522,85 € 290.522,85 € 10,40% 1,23% 87 87 16,57% 2,53%

Gerència Serveis d'Esports 76.760,00 € 49.675,47 € 126.435,47 € 4,53% 0,53% 1 23 24 4,57% 0,70%

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 1.178.512,08 € 1.615.369,32 € 2.793.881,40 € 100,00% 11,82% 3 522 525 100% 15,25%

Gerència de Serveis d'Espais Naturals 34.506,00 € 456.641,04 € 491.147,04 € 13,21% 2,08% 1 428 429 59,09% 12,46%

Gerència de Serveis de  Medi Ambient 97.280,79 € 97.280,79 € 2,62% 0,41% 51 51 7,02% 1,48%

Gerència Serveis Equ., Inf., U. I Patr.Arquitectònic 49.000,00 € 204.133,96 € 253.133,96 € 6,81% 1,07% 1 30 31 4,27% 0,90%

Gerència de Serveis  d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 1.702.385,82 € 1.006.267,15 € 2.708.652,97 € 72,86% 11,46% 12 179 191 26,31% 5,55%

Gerència Habitatge, Urbanisme i Activitats 167.450,69 € 167.450,69 € 4,50% 0,71% 24 24 3,31% 0,70%

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1.785.891,82 € 1.931.773,63 € 3.717.665,45 € 100,00% 15,73% 14 712 726 100% 21%

TOTAL 16.206.514,44 € 7.429.641,47 € 23.636.155,91 € 99,91% 44 3.399 3.443 100,00%

IMPORT ADJUDICAT NOMBRE D'ADJUDICACIONS

 
 

 

 

Si tenim en compte la contractació menor i pel que fa al nombre 
d’adjudicacions, l’Àrea de Presidència ha adjudicat 1.576 contractes, el 46% 
del nombre total adjudicat en aquest primer trimestre. La Direcció de Serveis de  
Logística i Edificació amb 699 contractes adjudicats representa el 44.35% del 
total de contractes adjudicats per aquesta Àrea. També es remarcable la 
Direcció de Formació que amb 305 contractes adjudicats suposa el 19% del 
nombre total de l’Àrea.  
 
El nombre d’adjudicacions de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 519 al llarg del 
primer trimestre, representa el 15% respecte del nombre total.  
 
Les 97 contractacions promogudes des de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local representen el 3% del nombre total d’adjudicacions del primer 
trimestre. D’aquestes 97 contractacions el 72% ha estat promogut des de la 
Gerència de Serveis de Turisme i el 23% des de la de Comerç. 
 
Pel que fa a l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, el nombre d’adjudicacions 
realitzades en aquest primer trimestre de 2018 ha estat de 525 el que 
representa el 15% del nombre total. Dins de les adjudicacions per part 
d’aquesta àrea, el 59% ha estat promogut des de la Gerència de Serveis de 
Biblioteques.  
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El nombre d’adjudicacions promogut des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
ha estat de 726, el 21% del nombre total. 
 
 

 
 
 
 
 
Si atenem a l’import adjudicat: 
 
L’Àrea de Presidència ha adjudicat el 66% de l’import total adjudicat en el 
primer trimestre de 2018. La contractació menor ha suposat el 11% de l’import 
total adjudicat per l’Àrea de Presidència mentre que el 89% ha estat adjudicat 
per procediments oberts o negociats. 
Dins d’aquesta Àrea, destaquem la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística 
que ha adjudicat el 53,5% de l’import adjudicat per l’Àrea; el Gabinet de 
Premsa i Comunicació que ha adjudicat el 24% i la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius que ha adjudicat el 18%.  
 
L’import adjudicat per l’Àrea d’Atenció a les Persones al llarg del primer 
trimestre d’enguany ha representat el 5% del total adjudicat. De l’import 
adjudicat per l’Àrea, la contractació menor ha suposat el 36%. 
 
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local ha adjudicat el 2% de l’import 
total adjudicat en aquest període. La contractació menor ha suposat el 96% de 
l’import adjudicat per aquesta Àrea. 
 
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports ha adjudicat l’11% del import total 
adjudicat. La contractació menor ha suposat el 51% de l’import adjudicat per 
aquesta Àrea. El 80% de l’import total adjudicat per aquesta Àrea correspon a 
les adjudicacions promogudes des de la Gerència de Serveis de Biblioteques 
on la contractació menor ha suposat el 43%. 
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L’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat el 16% de l’import total. La 
contractació menor ha suposat el 47% del total adjudicat per aquesta Àrea. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA:  
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES: 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL: 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS: 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 
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1.3. ADJUDICACIONS PER TIPUS DE CONTRACTE 
 
. sense contractació menor: 

 

 

ADJUDICACIONS PRIMER TRIMESTRE 2018

TIPUS DE CONTRACTACIÓ IMPORT ADJUDICAT % NÚM.ADJUDICACIONS %

Privat 19.200,00 €                  0,12% 1 2,27%

Serveis 8.688.100,17 €            53,61% 21 47,73%

Subministraments 5.214.268,16 €            32,17% 14 31,82%

Obres 2.284.946,11 €            14,10% 8 18,18%

TOTAL 16.206.514,44 €       100,00% 44 100,00%

No inclou la contractació menor  
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Pel que fa al tipus de contractació, l’anàlisi de la taula anterior ens permet 
apreciar com el gruix de les adjudicacions del primer trimestre de 2018 (un total 
de 44 adjudicacions) correspon als contractes de serveis els quals suposen 21 
adjudicacions (el 48% del nombre total d’adjudicacions) i que representen el 
54% de l’import total adjudicat. 
Segueixen en importància, els contractes de subministrament amb 14 
adjudicacions (el 32% del nombre total de contractes adjudicats) i els d’obra 
amb 8 adjudicacions (el 18%). L’import adjudicat amb contractes de 
subministrament suposa el 32% del total de l’import adjudicat mentre que 
l’import adjudicat dels contractes d’obra representa el 14% de l’import adjudicat 
total. 
Per últim, s’ha adjudicat un contracte privat (2,3% del nombre total) que 
representa el 0,12% de l’import total adjudicat. 
 

 
 
. amb contractació menor: 

 

TIPUS DE CONTRACTACIÓ PROC. NEG I OBERTS
CONTRACTACIÓ 

MENOR
TOTAL %

Privat 1 230 231 6,71%

Serveis 21 1.784 1.805 52,43%

Subministraments 14 1.293 1.307 37,96%

Obres 8 92 100 2,90%

TOTAL 44 3.399 3.443 100,00%

NOMBRE D'ADJUDICACIONS
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TIPUS DE CONTRACTACIÓ PROC. NEG I OBERTS
CONTRACTACIÓ 

MENOR
TOTAL %

Privat 19.200,00 €               1.051.663,64 €    1.070.863,64 €    4,53%

Serveis 8.688.100,17 €          4.843.373,04 €    13.531.473,21 €  57,25%

Subministraments 5.214.268,16 €          803.924,05 €        6.018.192,21 €    25,46%

Obres 2.284.946,11 €          730.680,73 €        3.015.626,84 €    12,76%

TOTAL 16.206.514,44 €      7.429.641,46 €   23.636.155,90 € 100,00%

IMPORT ADJUDICAT

 
 

 
 

 

L’anàlisi de les taules anteriors ens permet apreciar com el 52% del nombre 
total d’adjudicacions del primer trimestre de 2018 correspon a la contractació 
de serveis, la qual suposa 1.805 adjudicacions i representa el 57% de l’import 
total adjudicat. 
 
En aquest primer trimestre d’enguany s´han adjudicat 231 contractes privats 
que corresponen a subscripcions i que suposen el 7% del nombre total 
d’adjudicacions. L’import adjudicat en aquests contractes privats representa el 
4,5% de l’import total adjudicat al llarg d’aquest trimestre. 
 
De subministrament s’han realitzat 1.307 adjudicacions, el 38% del nombre 
total, el que suposa el 25,3% de l’import total adjudicat.  
 
Pel que fa als contractes d’obres, al llarg d’aquest primer trimestre s’han 
adjudicat 100 contractes d’obra, un 3% sobre el total i que representen el 13% 
de l’import total adjudicat. 

 

Atenent als imports adjudicats, la contractació menor obté el seu percentatge 
més alt en els contractes privats, un 98%. La resta de contractes es situen 
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entre el 36% i el 13%, essent els contractes de subministrament els que 
presenten el percentatge de contractació menor més baix.  

 
 

TIPUS DE CONTRACTACIÓ PROC. NEG I OBERTS
CONTRACTACIÓ 

MENOR
TOTAL % de C.M.

Privat 19.200,00 €               1.051.663,64 €    1.070.863,64 €    98,21%

Serveis 8.688.100,17 €          4.843.373,04 €    13.531.473,21 €  35,79%

Subministraments 5.214.268,16 €          803.924,05 €        6.018.192,21 €    13,36%

Obres 2.284.946,11 €          730.680,73 €        3.015.626,84 €    24,23%

TOTAL 16.206.514,44 €      7.429.641,46 €   23.636.155,90 € 31,43%

IMPORT ADJUDICAT
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1.4.  ADJUDICACIONS PER TIPUS DE PROCEDIMENT 
 
Tot seguit es presenta la classificació dels contractes per tipus de procediment, 
inclosa la contractació menor. 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 2018

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ IMPORT ADJUDICAT % NUM.

Adjudicació directa 19.200,00 €                     0,08% 1

Procediment Negociat per Raons Tècniques 854.706,61 €                   3,62% 4

Contractació menor 7.429.641,47 €               31,43% 3.399

Total Procediments Sense Publicitat 8.303.548,08 €            35,13% 3.404

Procediment Obert amb més d'un criteri 9.519.530,96 €               40,28% 23

Procediment Obert amb un criteri 5.813.076,87 €               24,59% 16

Total Procediment Obert 15.332.607,83 €          64,87% 39

TOTAL 23.636.155,91 €          100,00% 3.443  
 

 
Atenent als imports adjudicats al llarg del primer trimestre de 2018, observem 
que el 65% de l’import total contractat s’ha adjudicat per procediment obert 
mentre que el 35% s’ha adjudicat per procediments sense publicitat. 
La contractació menor, respecte de l’import total adjudicat en aquest trimestre 
ha representat el 35%. 

 
Dins dels procediments sense publicitat, la contractació menor suposa el 
89,5% de l’import total adjudicat per procediments sense publicitat, amb 3.399 
adjudicacions. La resta correspon a 4 contractes adjudicats per procediment 
negociat per raons tècniques i una adjudicació directa.  
 
 
Dins dels procediments amb publicitat, que representen el 65% de l’import 
total adjudicat, la distribució entre l’import adjudicat per procediment obert amb 
pluralitat de criteris i l’adjudicat per procediment amb un únic criteri ha estat de 
62% - 38%.  
Observem que es manté la superioritat, iniciada en el 2016, pel que fa a les 
adjudicacions per procediment obert amb pluralitat de criteris front les 
adjudicacions per procediment amb un únic criteri, el preu. En el 2016 aquesta 
proporció es situava en el 76% - 24% i en el 2017 en el 58% - 42%. 
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 PRIMER TRIMESTRE 2018. ADJUDICACIONS PER PROCEDIMENT OBERT (AMB PUBLICITAT)

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ IMPORT ADJUDICAT % NUM. %

Procediment Obert amb més d'un criteri 9.519.530,96 €            62,09% 23 58,97%

Procediment Obert amb un criteri 5.813.076,87 €            37,91% 16 41,03%

Total Procediment Obert 15.332.607,83 €       100,00% 39 100,00%  
 

 

 
 

 

 

Respecte al nombre d’adjudicacions per procediment obert, el procediment 
obert amb varis criteris ha representat el 59% i el procediment obert amb un 
únic criteri el 41%. 
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Veiem en el següent quadre com ha anat evolucionat aquesta proporció: 
 

 

NOMBRE DE CONTRACTES ADJUDICATS

PROPORCIÓ P.O. VARIS CRITERIS / P.O. ÚNIC CRITERI

ANYS PROPORCIÓ

2015 29%-71%

2016 56%-44%

2017 65%-35%

1T. 2018 59%-41%  
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1.5. ESTALVI ECONÒMIC  
 
Atesa la importància de mesurar l’estalvi econòmic en les adjudicacions 
realitzades, per tal de 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 
l’import de licitació com a percentatge d’aquest darrer, permet obtenir dades 
d’estalvi econòmic respecte a les previsions inicials dels òrgans de 
contractació.  
 
L’estalvi econòmic està format per l’obtingut de la diferència entre l’import 
aprovat i l’adjudicat, tant de la part fixa com de la part variable. L’estalvi de la 
part fixa implica directament un estalvi pressupostari, mentre que la part 
variable, tot i que pot suposar estalvi econòmic, motivat per uns preus unitaris 
adjudicats inferiors als licitats, no implica necessàriament un estalvi 
pressupostari en mantenir-se, en la majoria dels casos, el pressupost estimat 
basat en els preus de licitació, el que permet, d’altra banda, contractar més 
serveis. 
 
En conseqüència, l’estalvi econòmic obtingut a partir de la part fixa dels imports 
licitats i adjudicats és real mentre que el derivat de la part variable pot arribar a 
ser superior quan, en aquells supòsits en que sí que hi ha hagut uns preus 
unitaris d’adjudicació inferiors als licitats, no s’arribi a executar tota la despesa 
disponible amb càrrec a la partida pressupostària corresponent. 
  
 
 
L’estalvi econòmic total obtingut en el primer trimestre de 2018 ha estat de 
1.357.596 €. Aquesta xifra representa un 8% respecte de l’import total aprovat 
per als expedients adjudicats en aquest període. 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 2018

IMPORT APROVAT IMPORT ADJUDICAT ESTALVI ECONÒMIC
ESTALVI s/ 

I.APROVAT

17.564.110,42 € 16.206.514,44 € 1.357.595,98 € 8%  
 
 
 
 
 
Atenent al tipus de contractació, els percentatges d’estalvi econòmic 
obtinguts, respecte de l’import aprovat, en cada tipus de contracte han estat: el 
3% en els contractes de serveis, el 1,2 % en els de subministraments i el 31% 
en els contractes d’obres. És, per tant, en els contractes d’obra on es produeix 
l’estalvi econòmic més important tant en termes de percentatge (imports 
adjudicats respecte dels aprovats) com en valors absoluts. 
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Respecte dels percentatges obtinguts en el 2017, observem que el percentatge 
d’estalvi obtingut dels contractes d’obra és, en aquest primer trimestre de 2018, 
superior a l’obtingut al llarg de 2017, el 31% front el 20% de 2017. El 
percentatge corresponent a l’estalvi derivat dels contractes de serveis ha 
augmentat en un punt percentual respecte de 2017 mentre que el corresponent 
als contractes de subministrament ha disminuït del 8% a l’1,2%. 
 
ESTALVI ECONÒMIC s/ IMPORT APROVAT. PRIMER TRIMESTRE 2018

TIPUS DE CONTRACTACIÓ IMPORT APROVAT IMPORT ADJUDICAT ESTALVI ECO. % S/ I.APROVAT

Privat 19.200,00 19.200,00 €                   -  €                                 0,00%

Serveis 8.964.241,85 8.688.100,17 276.141,68 3,08%

Subministraments 5.275.566,98 5.214.268,16 61.298,82 1,16%

Obres 3.305.101,59 2.284.946,11 1.020.155,48 30,87%

TOTAL ESTALVI 17.564.110,42 16.206.514,44 1.357.595,98 7,73%  
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En el quadre següent veiem la distribució, per tipus de contracte, del total de 
l’estalvi econòmic obtingut en el primer trimestre de 2018: El 75% prové de les 
adjudicacions dels contractes d’obra, el 5% de les de Subministraments i el 
20% dels contractes d’obra. 
Si comparem amb la distribució obtinguda en el 2017, observem que, en aquest 
trimestre de 2018, els subministraments suposen la mateixa proporció mentre 
que els serveis obtenen un percentatge menor (en 2017 van representar el 
39%) i les obres augmenten el seu percentatge (passen del 54% al 75%). 
 
 
ESTALVI ECONÒMIC s/ ESTALVI TOTAL. PRIMER TRIMESTRE 2017

TIPUS DE CONTRACTACIÓ IMPORT APROVAT IMPORT ADJUDICAT ESTALVI ECO.
% S/ ESTALVI 

TOTAL

Privat 19.200 €                         19.200 €                        -  €                                 0%

Serveis 8.964.242 €                   8.688.100 €                   276.142 €                        20%

Subministraments 5.275.567 €                   5.214.268 €                   61.299 €                           5%

Obres 3.305.102 €                   2.284.946 €                   1.020.155 €                     75%

TOTAL ESTALVI 17.564.110 €              16.206.514 €             1.357.596 €                 100%  
 

 

 
 

 
 
Atenent al procediment d’adjudicació utilitzat, els percentatges d’estalvi 
econòmic obtinguts respecte de l’import aprovat només es produeixen en el 
contractes adjudicats per procediment obert, essent el 15% l’obtingut en els 
contractes adjudicats per procediment obert amb un únic criteri i el 3,3% en els 
de procediment obert amb pluralitat de criteris. 
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ESTALVI ECONÒMIC s/ IMPORT APROVAT. PRIMER TRIMESTRE 2018

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ IMPORT APROVAT IMPORT ADJUDICAT ESTALVI ECO % S/ I APROVAT

Adjudicació directa 19.200,00 €              19.200,00 €                  -  €                    0,00%

Procediment Negociat per Raons Tècniques 854.706,61 €            854.706,61 €               -  €                    0,00%

Procediments sense publicitat 873.906,61 €            873.906,61 €               -  €                    0,00%

Procediment Obert amb més d'un criteri 9.845.458,10 €        9.519.530,96 €            325.927,14 €     3,31%

Procediment Obert amb un criteri 6.844.745,71 €        5.813.076,87 €            1.031.668,84 €  15,07%

Procediment Obert 16.690.203,81 €     15.332.607,83 €       1.357.595,98 € 8,13%

ESTALVI TOTAL 17.564.110,42 €      16.206.514,44 €         1.357.595,98 €  7,73%  
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Respecte de l’estalvi total, el total de l’estalvi econòmic obtingut en aquest 
primer trimestre es deriva de les adjudicacions per procediment obert. Dins 
d’aquestes son les adjudicacions per procediment obert amb un únic criteri  les 
que representen el gruix important de l’estalvi (el 76%) per sobre del 24% que 
correspon a l’estalvi obtingut del contractes adjudicats per procediment obert 
amb pluralitat de criteris. 
 
ESTALVI ECONÒMIC s/ ESTALVI TOTAL. PRIMER TRIMESTRE 2018

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ IMPORT APROVAT IMPORT ADJUDICAT ESTALVI ECO % S/ ESTALVI TOTAL

Adjudicació directa 19.200,00 €              19.200,00 €                  -  €                    0,00%

Procediment Negociat per Raons Tècniques 854.706,61 €            854.706,61 €               -  €                    0,00%

Procediments sense publicitat 873.906,61 €            873.906,61 €               -  €                    0,00%

Procediment Obert amb més d'un criteri 9.845.458,10 €        9.519.530,96 €            325.927,14 €     24,01%

Procediment Obert amb un criteri 6.844.745,71 €        5.813.076,87 €            1.031.668,84 €  75,99%

Procediment Obert 16.690.203,81 €     15.332.607,83 €       1.357.595,98 € 100,00%

ESTALVI TOTAL 17.564.110,42 €      16.206.514,44 €         1.357.595,98 €  100,00%  
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1.6. CONCURRÈNCIA D’EMPRESES I SEU SOCIAL 
 
El total d’empreses presentades en les diferents licitacions amb publicitat, 
adjudicades al llarg del primer trimestre de 2018, ha estat de 232. 
 
 

EMPRESES LICITADORES

NOMBRE LICITADORS %

CATALUNYA 159 69%

RESTA 73 31%

TOTAL 232 100%

PRIMER TRIMESTRE 2018

 
 
 
 

Si obtenim la mitjana del nombre de licitadors presentats per expedient 
adjudicat observem que aquesta ràtio es situa en 5,3 licitadors per contracte 
adjudicat, un percentatge inferior a la mitjana obtinguda en el 2017 que es va 
situar en 6,9 licitadors per contracte adjudicat. 
 
Pel que fa a la seu social d’aquestes empreses licitadores, el 68,5% d’elles 
tenen la seva raó social a Catalunya i el 31,5% fora de Catalunya, això suposa 
un augment en la proporció d’empreses catalanes si ho comparem amb el 
percentatge obtingut en el 2017 que es va situar en el 61% d’empreses 
licitadores amb seu social a Catalunya. 
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Pel que fa a la seu social de les empreses adjudicatàries dels expedients 
derivats de procediments amb publicitat adjudicats al llarg del primer trimestre 
de 2018, la relació entre les empreses amb seu social a Catalunya i amb seu 
social fora de Catalunya ha estat de 75%-25%. En el 2017 la relació obtinguda 
va ser 66%-34%. Per tant, en aquest primer trimestre, aquesta relació constata  
un major nombre d’empreses adjudicatàries catalanes. 
 
 

EMPRESES ADJUDICATÀRIES

NOMBRE ADJUDICATARIS %

CATALUNYA 33 75%

RESTA 11 25%

TOTAL 44 100%

PRIMER TRIMESTRE 2018
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1.7. RESERVA SOCIAL 

 
 
En el mes de juliol de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la Reserva Social de contractació per a l’exercici 2018 amb la finalitat 
d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió 
social.  
 
Els objectes contractuals susceptibles de reserva fixats són els serveis de 
neteja de recintes i edificis corporatius, la recollida de residus (grup 1), 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 i el suport a esdeveniments i jornades. 

 
Els contractes poden adjudicar-se com a contracte menor o per procediment 
obert, d’acord amb els llindars establerts per la legislació de contractes del 
sector públic. 
 
Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials 
de treball i/o les empreses d’inserció. 
 
Dins d’aquest acord també es va fixar la quantitat màxima en un import d’ 
1.000.000 € 
 
 
 
 
Al llarg del primer trimestre de 2018 la gerència de Serveis Residencials 
d’Estades Temporals i Respir ha adjudicat la contractació d’un servei de 
bugaderia per als Centres Residencials de Mundet a l’empresa Ilunion 
Bugaderies de Catalunya, SAU per un import de 282.000€ i amb una durada 
d’un any, prorrogable un any mes. 
 
 
 
RESERVA SOCIAL. PRIMER TRIMESTRE 2018

Expedient Objecte Promotor Procediment Tipus Adjudicatari I. Adjudicació

2017/0005730

Contractació, reservada a centres especials de 

treball i a empreses d'inserció, d'un servei de 

bugaderia, per als Centres Residencials Mundet 

amb mitjans de transport respectuosos amb el 

medi ambient

Ger. Serveis 

Resid.d'Est.Temp.i Respir
Obert Serveis

ILUNION BUGADERIES 

DE CATALUNYA SAU
282.800,00 €  
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1.8. CLÀUSULES AMBIENTALS I SOCIALS. 
 

 

 Clàusules ambientals:  
 
Al llarg del primer trimestre de 2018 la Subdirecció de Logística, les 
gerències de Serveis de Biblioteques i d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat així com l’oficina de suport tècnic i logística de l’Àrea d’Atenció 
a les Persones han promogut un total d’onze adjudicacions amb 
clàusules d’ambientalització per un import total de quasi 6,5 milions 
d’euros.  
En la taula següent podem veure el detall de cada una d’aquestes 
adjudicacions. 
 
 
 
 

ADJUDICACIONS AMB CLÀUSULES D'AMBIENTALITZACIÓ. PRIMER TRIMESTRE 2018

Expedient Objecte Promotor Procediment Tipus Adjudicatari I.Adjudicat

2017/0005402

Contractació conjunta subministrament 

d'energia elèctrica en diferents edificis i 

recintes de la Diputació de Barcelona i 

d'altres entitats integrades en el seu sector 

públic, dividit en 2 lots

Subdir. Logística Obert Subministrament
GAS NATURAL 

COMERCIALIZADORA SA
1.421.719,36 € 

2017/0005402

Contractació conjunta subministrament 

d'energia elèctrica en diferents edificis i 

recintes de la Diputació de Barcelona i 

d'altres entitats integrades en el seu sector 

públic, dividit en 2 lots

Subdir. Logística Obert Subministrament
GAS NATURAL 

COMERCIALIZADORA SA
1.991.644,76 € 

2017/0008574

Contractació conjunta de la prestació de 

diversos serveis postals (excloses les 

notificacions administratives) social i 

ambientalment responsables a la Diputació 

de Barcelona i altres entitats

Subdir. Logística Obert Serveis

SOCIEDAD ESTATAL DE 

CORREOS Y TELEGRAFOS 

SAU

2.476.763,28 € 

2017/0005975

Acord marc amb un màxim de vuit 

empreses per lot per al subministrament 

de fons audiovisuals de manteniment: CD 

(Lot 1) i DVD (Lot 2) per a la Xarxa de 

Biblioteques Municipals de la Diputació de 

BCN. LOT 1 

Ger. Serveis de Biblioteques Obert Subministrament VARIS CONTRACTISTES 492.727,28 €    

2017/0005975

Acord marc amb un màxim de vuit 

empreses per lot per al subministrament 

de fons audiovisuals de manteniment: CD 

(Lot 1) i DVD (Lot 2) per a la Xarxa de 

Biblioteques Municipals de la Diputació de 

BCN. LOT 2

Ger. Serveis de Biblioteques Obert Subministrament VARIS CONTRACTISTES 609.024,80 €    

2017/0006252

Subministrament de 5 vehicles destinats a 

la Gerència Serveis d'infraestructures 

viàries i mobilitat (5 Lots). LOT 1

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Subministrament Team's Motor SA 23.274,71 €      

2017/0006252

Subministrament de 5 vehicles destinats a 

la Gerència Serveis d'infraestructures 

viàries i mobilitat (5 Lots). LOT 2

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Subministrament Team's Motor SA 17.584,63 €      

2017/0006252

Subministrament de 5 vehicles destinats a 

la Gerència Serveis d'infraestructures 

viàries i mobilitat (5 Lots). LOT 3

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Subministrament ONDINAUTO SLU 16.408,75 €      

2017/0006252

Subministrament de 5 vehicles destinats a 

la Gerència Serveis d'infraestructures 

viàries i mobilitat (5 Lots). LOT 4

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Subministrament

TALLERES SANTI-ENRIQUE, 

SA
22.520,98 €      

2017/0006252

Subministrament de 5 vehicles destinats a 

la Gerència Serveis d'infraestructures 

viàries i mobilitat (5 Lots). LOT 5

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Subministrament EXCLUSIVAS PONT SAU 13.882,11 €      

2017/0006864

Subministrament de productes de 

xarcuteria amb mitjans de transport 

respectuosos amb el medi ambient per a 

l'Oficina de Suport Tècnic i Logístic de 

l'Àrea d'Atenció a les Persones.

Of. Suport Tècnic i Logístic Obert Subministrament
SUMINISTROS FAST 

BARNASERVICE SL
69.612,22 €      
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 Clàusules socials:  
 
En aquest primer trimestre d’enguany s’han promogut 22 adjudicacions 
que inclouen clàusules socials. 
 
Aquestes han estat promogudes des de la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius, la Subdirecció de Logística i les 
gerències de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de Serveis 
d’Equipaments i Espai Públic i de Serveis Residencials d’Estades 
Temporals i Respir. 
 
L’import total adjudicat ha estat de 6.476.085€. 
 
En el full següent es presenta la taula que recull el detall de totes 
aquestes adjudicacions corresponents al primer trimestre de 2018. 
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Adjudicacions amb clàusules socials. Primer trimestre 2018

Expedient Objecte Promotor Procediment Tipus Adjudicatari I. Adjudicació

2017/0005884

Manteniment correctiu, normatiu i 

desenvolupament de noves funcionalitats del 

sistema informàtic SAP Recursos Humans de 

la Diputació de Barcelona

Dir. Serveis Tecnologies i 

Sist. Corpor.
Obert Serveis

INFORMATICA EL CORTE 

INGLES SA
    179.977,50 € 

2017/0006015

Manteniment correctiu, monitoratge i suport 

de la plataforma QlikView de la Diputació de 

Barcelona

Dir. Serveis Tecnologies i 

Sist. Corpor.
Obert Serveis SEIDOR SA       54.400,00 € 

2017/0008611

Manteniment i administració dels sistemes de 

seguretat perimetral de la Diputació de 

Barcelona

Dir. Serveis Tecnologies i 

Sist. Corpor.
Obert Serveis

IMPALA NETWORK 

SOLUTIONS, SL
    343.470,63 € 

2017/0010555
Subscripció de llicències Red Hat per als 

servidors de la Diputació de Barcelona

Dir. Serveis Tecnologies i 

Sist. Corpor.
Obert Serveis DOMINION DIGITAL SLU       21.095,46 € 

2017/0003421

Subministrament i instal·lació de pals de 

parada dels bibliobusos de la Diputació de 

Barcelona

Subdir. Logística Obert Subministrament API MOVILIDAD SA     143.758,56 € 

2017/0008574

Contractació conjunta de la prestació de 

diversos serveis postals (excloses les 

notificacions administratives) social i 

ambientalment responsables a la Diputació de 

Barcelona i altres entitats

Subdir. Logística Obert Serveis

SOCIEDAD ESTATAL DE 

CORREOS Y TELEGRAFOS 

SAU

 2.476.763,28 € 

2017/0009925

Concessió del servei de cafè-bar a l'edifici del 

Pati Manning al c/ Montalegre, 7 de 

Barcelona

Subdir. Logística Obert Gestió de serveis públics UNICANTINA 2006, SLU           660,00 € 

2014/0010139

Direcció de les obres del Proj.constructiu 

d'Urbanització i endegament de la riera de 

Vallvidrera al sector de Can Borrull, carretera 

BV-1462 entre el PK 6,750 i el PK 7,580. 

T.M. de Sant Cugat del Va

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Serveis

COLABORACIONES Y 

ESTUDIOS TÉCNICOS, SLP 

(COESTECNIC)

      42.800,67 € 

2016/0009595

Millora de la intersecció entre la carretera BV-

1501 i la carretera de l'Estació. T.M. 

Castellbisbal

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Obra AGUSTI Y MASOLIVER SA     189.900,00 € 

2016/0010219

Procediment obert projecte constructiu 

"Millora de revolts a la ctra. BV-2122.TM 

Pontons i Torrelles de Foix"

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Obra

OTXANDIANO 

DEMOLICIONES, SL
    451.268,30 € 

2017/0004289

Obres del  Projecte constructiu de millora del 

tram de la ctra.BV-5031, entre la confluència 

del carrer Major i el PK.8.940.TM Sant Vicenç 

de Montalt 

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Obra

HPSA CONST. Y SERVICIOS 

MEDIOAMB. S
    254.973,94 € 

2017/0005364

Obres del projecte d'Eixamplament de la 

ctra.BV-4235 entre el PK. 5+100 i el 6+200. 

TM. Viver i Serrateix

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Obra PASQUINA SA     377.819,25 € 

2017/0006156

Conservació d'elements de superestructura 

en ponts de la xarxa local de carreteres de la 

Diputació de Barcelona. Any 2017

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Obra FREYSSINET SA     493.883,53 € 

2017/0006275
Millora desguàs zona occidental i oriental (2 

Lots). Any 2017

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Obra PASQUINA SA     300.775,31 € 

2017/0006275
Millora desguàs zona occidental i oriental (2 

Lots). Any 2017

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Obra PASQUINA SA     269.456,42 € 

2017/0007932

Gestió dels serveis afectats de les actuacions 

en projectes i en execució en les carreteres 

de la DiBa. Anys 2018-2019

Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Obert Serveis INGENIEROS EMETRES SL       99.540,00 € 

2017/0003973
17Y241162 Projecte executiu de la biblioteca 

de la Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Ser. Equipaments i Espai 

Públic
Obert Serveis

TALLER 9S ARQUITECTES 

SCP
      49.000,00 € 

2016/0011578

Programa de teràpia ocupacional per als 

usuaris de la Gerència de Serveis 

Residencials d'Estades Temporals i Respir 

per a gent gran

Ger. Serveis 

Resid.d'Est.Temp.i Respir
Obert Serveis TECNOFISIO SL     172.800,32 € 

2017/0004566

Servei d'assessorament i assistència en 

psiquiatria per a donar un suport adequat a 

les necessitats assistencials dels usuaris dels 

centres residencials d'estades temporals de la 

Gerència dels Serveis

Ger. Serveis 

Resid.d'Est.Temp.i Respir
Obert Serveis TECNOFISIO SL       69.275,70 € 

2017/0005730

Contractació, reservada a centres especials 

de treball i a empreses d'inserció, d'un servei 

de bugaderia, per als Centres Residencials 

Mundet amb mitjans de transport 

respectuosos amb el medi ambient

Ger. Serveis 

Resid.d'Est.Temp.i Respir
Obert Serveis

ILUNION BUGADERIES DE 

CATALUNYA SAU
    282.800,00 € 

2017/0006889

Desenvolupament del servei de perruqueria i 

barberia per als usuaris de la Gerència de 

Serveis Residencials d'Estades Temporals i 

Respir per a Gent Gran

Ger. Serveis 

Resid.d'Est.Temp.i Respir
Obert Serveis CONJUNT ESTIL, SL     132.054,00 € 

2017/0006864

Subministrament de productes de xarcuteria 

amb mitjans de transport respectuosos amb el 

medi ambient per a l'Oficina de Suport Tècnic 

i Logístic de l'Àrea d'Atenció a les Persones.

Of. Suport Tècnic i Logístic Obert Subministrament
SUMINISTROS FAST 

BARNASERVICE SL
      69.612,22 € 

 
 
 
 

Barcelona, maig 2018 


