
INFORME DE L’ACTIVITAT 
CONTRACTUAL DE LA DIPUTACIÓ 

DE BARCELONA

PRIMER SEMESTRE DE 2019

Servei de Contractació



2

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ 3

2. CRITERIS D’EXTRACCIÓ DE LES DADES 5

3. ADJUDICACIONS 7

3.1.  PER MESES DE CONTRACTACIÓ 8
3.2.  PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS 10
3.3.  PER TIPUS DE CONTRACTE 21
3.4.  PER TIPUS DE PROCEDIMENT 22

4. CONTRACTACIÓ MENOR 27

4.1.  PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS 28
4.2.  PER TIPUS DE CONTRACTE 29

5. ESTALVI ECONÒMIC 30

6. CONCURRÈNCIA D’EMPRESES I SEU SOCIAL 35

7. ADJUDICACIONS AMB RESERVA SOCIAL 37

8. ADJUDICACIONS AMB CLÀUSULES AMBIENTALS I SOCIALS 38

9. RESUM DE LES DADES PRINCIPALS 40



1. 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 de l’informe del primer
semestre de 2019 de l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona en el seu Portal de
Transparència, dona continuïtat a la voluntat d’avançar cap a una administració més transparent i
propera a la ciutadania amb l’objectiu de desenvolupar una política de transparència i respecte a la
lliure concurrència i a la igualtat d’oportunitats en la contractació pública, 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 semestre de 2019.

Els indicadors són obtinguts, amb periodicitat trimestral, 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.
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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, les diferents activitats
contractuals que conformen tot el conjunt. Al final de l’informe es resumeixen les principals dades i
es presenten les respectives conclusions.
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2. CRITERIS D’EXTRACCIÓ DE LES DADES

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, 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 semestre de 2019 recull tots els expedients que han estat adjudicats
des de l’1 de gener al 30 de juny de 2019.

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 2019.

Per coherència estadística, la contractació menor es presenta per separat i, per tant no es computa
per a l’elaboració de la informació del conjunt de tota l’activitat contractual d’aquest primer semestre
de 2019.
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Finalment, i per a la correcta interpretació de les dades contingudes en aquest informe, cal tenir en
compte les següents consideracions:

L’informe només incorpora els contractes que suposen despeses.

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.

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

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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3. ADJUDICACIONS

Les adjudicacions del primer semestre de 2019 són les efectuades al llarg d’aquest període,
independentment de la seva tramitació o any de la seva execució.

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 semestre,
en un total de 207 contractes adjudicats per un import global de 55.742.875 €.
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NOMBRE IMPORT

207 55.454.164,17 € 

ADJUDICACIONS 

PRIMER SEMESTRE 2019



3.1. ADJUDICACIONS PER MESES DE CONTRACTACIÓ

Del nombre total de contractes adjudicats al llarg del primer semestre de 2019, el 48% ha estat
gestionat en la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic (on el Servei de Contractació
ha gestionat el 74% del nombre total d’adjudicacions d’aquesta Mesa) i, el 52%, en la Mesa de
Territori i Sostenibilitat (on la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha gestionat el
63,5% del nombre total d’adjudicacions).
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NOMBRE ADJUDICACIONS TRAMITADES PER PROCEDIMENT NEGOCIAT I OBERT

MESES DE CONTRACTACIÓ NOMBRE
Servei de Contractació 74
Subdirecció d'Edificació 11
Gabinet de Premsa i Comunicació 15
MESA DE SERVEIS INTERNS I SECTOR PÚBLIC 100
Gerència de Serveis de Medi Ambient 11
Gerència de Serveis d'Espais Naturals 9
Gerència de Serveis d'Equipaments, Inf.Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 19
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 68
MESA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 107
TOTAL NOMBRE D'ADJUDICACIONS . PRIMER SEMESTRE 2019 207



3.1. ADJUDICACIONS PER MESES DE CONTRACTACIÓ

Pel que fa als imports adjudicats, els percentatges de distribució entre la Mesa de contractació de Serveis
Interns i Sector Públic i la Mesa de Territori i Sostenibilitat han estat el 67% i el 33% respectivament.
En la Mesa de Serveis Interns i Sector Públic, el 84% de l’import adjudicat en aquesta ha estat gestionat
pel Servei de Contractació.
De l’import total adjudicat en la Mesa de Territori i Sostenibilitat, el 62,7% ha estat gestionat per la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
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IMPORT ADJUDICACIONS TRAMITADES PER PROCEDIMENT NEGOCIAT I OBERT

MESES DE CONTRACTACIÓ IMPORT
Servei de Contractació 31.475.802 €    
Subdirecció d'Edificació 5.221.379 €      
Gabinet de Premsa i Comunicació 769.210 €        
MESA DE SERVEIS INTERNS I SECTOR PÚBLIC 37.466.391 €    
Gerència de Serveis de Medi Ambient 2.877.930 €      
Gerència de Serveis d'Espais Naturals 994.317 €        
Gerència de Serveis d'Equipaments, Inf.Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 2.949.727 €      
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 11.454.509 €    
MESA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 18.276.484 €    
TOTAL IMPORT ADJUDICAT. PRIMER SEMESTRE 2019 55.742.875 €    
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3.2. ADJUDICACIONS PER ÀREES

En aquesta taula es presenta la distribució de les adjudicacions segons les diferents àrees de
la Diputació de Barcelona. En la pàgina següent farem els comentaris pertinents a la vista dels
gràfics que es deriven d’aquesta taula.
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Per nombre d’adjudicacions destaquem l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme i
Espais Naturals amb 96 adjudicacions, que representen el 46,4% del total.

En termes d’import adjudicat, la primera Àrea és la de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, amb un 58,7% del total adjudicat (32,7 milions d’euros), seguit per l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme i Espais Naturals, amb un 27,6%.



3.3. 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 nova Corporació.

12

SERVEI PROMOTOR NOMBRE % % IMPORT % %

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

Dir. Serveis Suport Coordinació General 1 5,56% 0,48% 91.000,00 9,27% 0,16%

Gabinet de Premsa i Comunicació 15 83,33% 7,25% 769.210,40 78,32% 1,38%

Gabinet de Prevenció i Seguretat 2 11,11% 0,97% 121.908,00 12,41% 0,22%

ÀREA DE PRESIDENCIA 18 100,00% 8,70% 982.118,40 100,00% 1,76%

Subdirecció Edificació 11 28,95% 5,31% 5.221.379,11 15,96% 9,37%

Subdirecció Logística 21 55,26% 10,14% 27.001.373,00 82,53% 48,44%

Intervenció General 6 15,79% 2,90% 495.867,76 1,52% 0,89%

ÀREA DE RRHH, HISENDA I SERVEIS INTERNS 38 100,00% 18,36% 32.718.619,87 100,00% 58,70%

Dir.Serveis Tecnologies i Sist.Corporatius 19 100,00% 9,18% 2.575.708,58 100,00% 4,62%

ÀREA D'INNOVACIÓ, G.LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 19 100,00% 9,18% 2.575.708,58 100,00% 4,62%

Gerència de Serveis d'Espais Naturals 9 9,38% 4,35% 994.317,47 6,46% 1,78%

Gerència Serveis Equ., Inf., U. I Patr.Arquitectònic 19 19,79% 9,18% 2.949.726,72 19,16% 5,29%

Gerència de Serveis  d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 68 70,83% 32,85% 11.454.509,45 74,39% 20,55%

ÀREA D'INFRAEST., MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS NATURALS 96 100% 46,38% 15.398.553,64 100,00% 27,62%

Gerència de Serveis de Medi Ambient 11 100,00% 5,31% 2.877.930,22 100,00% 5,16%

ÀREA DE MEDI AMBIENT 11 100,00% 5,31% 2.877.930,22 100,00% 5,16%

Gerència de Serveis de Turisme 1 50,00% 0,48% 21.579,00 19,42% 0,04%

Gerència de Serveis de Comerç 1 50,00% 0,48% 89.550,00 80,58% 0,16%

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 2 100,00% 0,97% 111.129,00 100,00% 0,20%

Gerència de Serveis de Cultura 2 100,00% 0,97% 78.675,23 100,00% 0,14%

ÀREA DE CULTURA 2 100,00% 0,97% 78.675,23 100,00% 0,14%

Gerència Serveis de Benestar Social 4 19,05% 1,93% 306.067,34 30,60% 0,55%

Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i RESPIR 4 19,05% 1,93% 136.082,78 13,61% 0,24%

Gerència Serveis de Salut Pública i Consum 13 61,90% 6,28% 557.990,11 55,79% 1,00%

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 21 100,00% 10,14% 1.000.140,23 100,00% 1,79%

TOTAL 207 100,00% 55.742.875,17 100,00%



3.3. ADJUDICACIONS PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS

Àrea de Presidència

Del total de les 207 adjudicacions efectuades
en el primer semestre de 2019, l’Àrea de
Presidència concentra el 8,7% del total, amb
18 adjudicacions. Dins d’aquesta Àrea, és el
Gabinet de Premsa i Comunicació el servei
promotor amb més activitat en aquest
període, ja que representa el 83% del total de
l’activitat de l’Àrea.

L’Àrea de Presidència ha adjudicat el 1,8%
de l’import total adjudicat al llarg del primer
semestre de 2019. Dins d’aquesta àrea,
destaquem també el Gabinet de Premsa i
Comunicació que ha adjudicat el 78,3% de
l’import adjudicat per l’Àrea, 2,4 milions
d’euros.
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3.3. ADJUDICACIONS PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
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Les 38 adjudicacions de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns suposen el
18,4% del total d’adjudicacions efectuades al
llarg del primer semestre de l’any. Destaquem la
Subdirecció de Logística, amb 21 adjudicacions,
el que suposa el 55% del total d’adjudicacions
de l’Àrea. La Subdirecció d’Edificació suposa el
29%, per tant les adjudicacions promogudes des
de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística
representen el 84% del total d’adjudicacions
d’aquesta Àrea.

Pel que fa a l’import adjudicat per l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns,
durant aquest primer semestre de 2019 ha
adjudicat 32,7 milions d’euros, el que representa
el 58,7% de l’import total adjudicat. La
Subdirecció de Logística és el servei promotor
que destaca, en termes d’import adjudicat, ja
que representa el 83% del total de l’Àrea, que
juntament amb la Subdirecció d’Edificació
representen el 99% de l’import adjudicat de
l’Àrea.



3.3. ADJUDICACIONS PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS:

Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
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Dins l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i
Cohesió Social ha estat la Direcció de
Tecnologies i Sistemes Corporatius l’únic
servei promotor en aquest període. Les 19
adjudicacions efectuades suposen el 9,2%
del total d’adjudicacions efectuades al llarg
del primer semestre.

L’import adjudicat per aquesta Direcció de
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius,
2,6 milions d’euros, representa el 4,6% de
l’import total adjudicat al llarg del primer
semestre de 2019.



3.3. ADJUDICACIONS PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS:

Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals
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El nombre d’adjudicacions de l’Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals ha estat de 96 el
que representa el 46,4% del total
d’adjudicacions efectuades en el primer
trimestre. Les adjudicacions promogudes
des de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat han estat
les més nombroses, 68 adjudicacions el que
suposa el 70,8% del total de les
adjudicacions de l’Àrea)

En aquest primer semestre de 2019 L’Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals ha adjudicat el
27,6% de l’import total adjudicat. Dins
d’aquesta Àrea, destaquem la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
que ha adjudicat el 74,4% de total de l’import
adjudicat per aquesta Àrea.



3.3. ADJUDICACIONS PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS:

Àrea de Medi Ambient
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L’Àrea de Medi Ambient ha promogut, des de
la Gerència de Serveis de Medi Ambient, 11
adjudicacions, el que representa el 5,3% del
nombre total d’adjudicacions efectuades al
llarg del primer semestre de 2019.

L’Àrea de Medi Ambient ha adjudicat el
5,2% de l’import total adjudicat en aquest
primer semestre de l’any a través de la
Gerència de Serveis de Medi Ambient.



3.3. ADJUDICACIONS PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS:

Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
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L’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
Turisme i Comerç ha promogut l’adjudicació
de dos contractes des de les Gerències de
Serveis de Comerç i de Turisme. Això
suposa l’1%, del nombre total
d’adjudicacions efectuades al llarg del primer
semestre de 2019.

En termes d’import adjudicat, l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Turisme i
Comerç ha adjudicat el 0,2% de l’import total
adjudicat en aquest primer semestre de l’any
a través de la Gerència de Serveis de
Comerç (el que suposa el 81% de l’import
adjudicat per l’Àrea) i de la Gerència de
Serveis de Turisme.



3.3. ADJUDICACIONS PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS:

Àrea de Cultura
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L’Àrea de Cultura ha promogut l’adjudicació
de dos contractes des de la Gerència de
Serveis de Cultura. Això suposa l’1%, del
nombre total d’adjudicacions efectuades al
llarg del primer semestre de 2019.

En termes d’import adjudicat, l’Àrea de Cultura
ha adjudicat el 0,14% de l’import total
adjudicat en aquest primer semestre de l’any a
través de la Gerència de Serveis de Cultura.



3.3. ADJUDICACIONS PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS:

Àrea de Cohesió social, Ciutadania i Benestar
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Atenent al nombre, l’Àrea de Cohesió Social,
Ciutadania i Benestar ha promogut
l’adjudicació de 21 contractes que suposa el
10% del total d’adjudicacions realitzades en
el primer semestre de 2019. La Gerència de
Serveis de Salut Pública i Consum és la que
presenta una major activitat contractual amb
13 adjudicacions, el 62% del nombre total
d’adjudicacions de aquesta Àrea.

Per volum econòmic, l’Àrea de Cohesió
Social, Ciutadania i Benestar suposa l’1,8%
del total de l’import adjudicat al llarg d’aquest
període. Destaquem la Gerència de Serveis
de Salut Pública i Consum amb l’adjudicació
de 558 mil euros, el que representa el 56%
de l’import total adjudicat per aquesta Àrea.
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3.4. ADJUDICACIONS PER TIPUS DE CONTRACTE

Pel que fa al nombre, són majoritaris els
contractes de serveis, amb 131 adjudicacions i
suposen el 63% del total de contractes
adjudicats en aquest primer semestre de 2019.
Els segueixen els contractes d’obres que
representen el 18,4% del total.

Pel que fa a l’import, son majoritaris els
contractes de serveis amb 21,4M d’€, que
suposen el 38% de l’import total adjudicat i,
en segon lloc, estan els contractes de
subministraments, amb 17,6Md’€, el 32% de
l’import total adjudicat.

TIPUS DE CONTRACTACIÓ NOMBRE % IMPORT %

Obres 38 18,36% 14.930.049,66 €                 26,78%

Serveis 131 63,29% 21.398.010,97 €                 38,39%

Subministraments 23 11,11% 17.614.768,37 €                 31,60%

Privat 12 5,80% 652.445,26 €                       1,17%

Altres (*) 3 1,45% 1.147.600,91 €                   2,06%

TOTAL 207 100,00% 55.742.875,17 €             100,00%
 (*) Altres: Administratiu especial i Patrimonial



22

3.3. ADJUDICACIONS PER TIPUS DE PROCEDIMENT

La taula següent analitza les adjudicacions de la Diputació de Barcelona segons el procediment 
d’adjudicació, diferenciant entre els procediments sense publicitat i amb publicitat. 
La Contractació menor la tractarem en un apartat específic.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ NOMBRE % IMPORT %

Adjudicació directa 2 0,97% 458.116,19 €               0,82%

Contractació centralitzada 1 0,48% 91.959,53 €                  0,16%

Procediment Negociat per Raons Tècniques 17 8,21% 11.396.065,36 €          20,44%

TOTAL PROCEDIMENTS SENSE PUBLICITAT 20 9,66% 11.946.141,08 €       21,43%

P.Obert Ordinari amb més d'un criteri 100 48,31% 15.591.665,63 €         27,97%

P.Obert Simplificat amb més d'un criteri 16 7,73% 424.045,45 €               0,76%

P. Obert Simplificat Sumari amb més d'un criteri 4 1,93% 114.295,78 €               0,21%

Procediment Obert amb més d'un criteri 120 57,97% 16.130.006,86 €         28,94%

P. Obert Ordinari amb un criteri 42 20,29% 22.051.116,53 €         39,56%

P.Obert simplificat amb un criteri 23 11,11% 5.524.993,70 €           9,91%

P.Obert Simplificat Sumari amb un criteri 2 0,97% 90.617,00 €                 0,16%

Procediment Obert amb un criteri 67 32,37% 27.666.727,23 €         49,63%

TOTAL PROCEDIMENT OBERT 187 90,34% 43.796.734,09 €       78,57%

TOTAL PROCEDIMENTS AMB PUBLICITAT 187 90,34% 43.796.734,09 €       78,57%

TOTAL 207 100,00% 55.742.875,17 €       100,00%
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Si analitzem les dades de les adjudicacions atenent
al procediment utilitzat, observem com el més
emprat ha estat el procediment obert ordinari amb
més d’un criteri, amb 100 adjudicacions el que
suposa el 48% del total d’adjudicacions d’aquest
primer semestre de 2019. El segueix el procediment
ordinari amb un únic criteri amb 42 adjudicacions el
que suposa el 20% del total de les adjudicacions
d’aquest període.

Pel que fa a l’import, les adjudicacions efectuades
per procediment obert ordinari amb únic criteri
suposen, amb un total de 22M d’euros, un 39,6% de
l’import total adjudicat. Els segueixen els contractes
adjudicats per procediment obert ordinari amb
pluralitat de criteris que representen el 28,1% i les
adjudicacions per procediment obert ordinari amb un
criteri.
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Atenent al nombre d’adjudicacions,
s’observa que el 78,6% d’aquestes
responen a procediments oberts mentre
que el 21,4% s’han adjudicat per
procediments sense publicitat, i dins
d’aquests, el procediment negociat per
raons tècniques suposa el 85%.

Pel que fa als imports adjudicats, el
corresponent al procediment obert suposa
el 78,6% de l’import total adjudicat en
aquest primer semestre front al 21,4% de
l’import corresponent a les adjudicacions
per procediments sense publicitat.

Procediments sense publicitat / Procediments oberts
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Si atenem únicament al procediment obert, observem que el procediment obert amb pluralitat de
criteris és el més emprat, amb 120 adjudicacions el que suposa el 64% del nombre total
d’adjudicacions per procediment obert. Mentre que si analitzem els imports adjudicats, els de
procediment obert amb un únic criteri suposen el 63% (28Md’€) front el 37% corresponent als de
procediment obert amb pluralitat de criteris.

P. Obert amb pluralitat de criteris / P. Obert amb un únic criteri

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ NOMBRE % IMPORT % 

P.Obert Ordinari amb més d'un criteri 100 53% 15.591.665,63 €         36%

P.Obert Simplificat amb més d'un criteri 16 9% 424.045,45 €               1%

P. Obert Simplificat Sumari amb més d'un criteri 4 2% 114.295,78 €               0%

Procediment Obert amb més d'un criteri 120 64% 16.130.006,86 €         37%

P. Obert Ordinari amb un criteri 42 22% 22.051.116,53 €         50%

P.Obert simplificat amb un criteri 23 12% 5.524.993,70 €           13%

P.Obert Simplificat Sumari amb un criteri 2 1% 90.617,00 €                 0%

Procediment Obert amb un criteri 67 36% 27.666.727,23 €         63%

PROCEDIMENT OBERT 187 100% 43.796.734,09 €         100%



26

Dins del procediment obert amb pluralitat de criteris, el procediment ordinari és el més
emprat, suposant el 83 % del nombre total, i el que ha obtingut l’import més elevat, el 97%.

Dins del procediment obert amb un únic criteri, observem que el procediment obert ordinari
suposa el 63% del nombre total d’adjudicacions i el simplificat el 34%. Pel que fa a l’import, el
procediment obert simplificat suposa el 80% de l’import total adjudicat en aquest període.

Procediment obert amb pluralitat de criteris:

Procediment obert amb un únic criteri:
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4. CONTRACTACIÓ MENOR

La informació de la contractació menor, com ja hem comentat en la introducció de l’informe, ens la
proporciona la Intervenció. Durant aquest primer semestre de 2019 s’han comptabilitzat un total de
9.190 contractes menors per u import total (IVA inclòs) de 17.405.505 €.

NOMBRE IMPORT

9.190 17.405.505,00 € 

PRIMER SEMESTRE 2019

CONTRACTES MENORS

Si afegim la resta de les adjudicacions efectuades
al llarg del primer semestre de 2019, el total
contractat ha estat de 73.148.380 €.
La contractació menor representa el 24% d’aquest
import total.

NOMBRE IMPORT %

ADJUDICACIONS (*) 207 55.742.875,00 € 76%

CONTRACTACIÓ MENOR 9.190 17.405.505,00 € 24%

TOTAL CONTRACTAT 9.397 73.148.380,00 € 100%

(*)  Adjudicacions per procediments sense publicitat i procediments oberts

PRIMER SEMESTRE 2019
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4.1. CONTRACTACIÓ MENOR PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS

La taula següent es presenten els contractes menors per àrees en funció de l’import.

Per nombre de contractes destaquen, pel seu específic, l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns, amb 2.366 contractes (que representen el 26% del nombre total) i l’Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, amb 1.740 contractes (el 19%
del total).

Atenent al volum de l’import contractat, la primera Àrea es la d’Infraestructures, Mobilitat,
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, amb un import de 4,2 milions d’euros que suposa el 24%
de l’import total de la contractació menor, seguit de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió
Territorial, amb un 16%, per un import total de 2,7 milions d’euros. A continuació, se situen l’Àrea
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns i la de Cultura amb un 14% i 12% respectivament.

ÀREA NOMBRE % IMPORT (AMB IVA) € %

INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS NATURALS 1.740 19% 4.196.139,72 € 24%

INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 1.207 13% 2.701.348,42 € 16%

RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 2.366 26% 2.516.890,08 € 14%

CULTURA 833 9% 2.173.673,92 € 12%

PRESIDÈNCIA 947 10% 1.646.268,32 € 9%

COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 1.297 14% 1.586.200,52 € 9%

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 248 3% 1.092.835,11 € 6%

EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 318 3% 991.115,04 € 6%

MEDI AMBIENT 234 3% 501.033,62 € 3%

TOTAL ÀREES 9.190 100% 17.405.504,75 € 100%
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4.2. CONTRACTACIÓ MENOR PER TIPUS DE CONTRACTE

Tal com es desprèn de la taula anterior, són
majoritaris els contractes de serveis que
suposen el 53% del total, seguits pels contractes
de subministraments amb un 41%.

En relació a l’import, són majoritaris els
contractes de serveis que assoleixen amb 11,5
milions d’euros, el 66% de l’import de la
contractació menor.

TIPUS DE CONTRACTE NOMBRE % IMPORT (AMB IVA) € %

Privat 66 1% 389.185,91 €              2%

Subscripcions 327 4% 1.685.570,71 €          10%

Obres 136 1% 1.794.581,77 €          10%

Serveis 4.886 53% 11.506.459,90 €        66%

Subministraments 3.775 41% 2.029.706,46 €          12%

TOTAL CONTRACTES MENORS 9.190 100% 17.405.504,75 €        100%
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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, permet obtenir dades d’estalvi econòmic respecte a les previsions inicials dels òrgans de
contractació.

L’estalvi econòmic s’obté de la diferència entre l’import aprovat i l’adjudicat, tant de la part fixa com de la
variable. L’estalvi de la part fixa implica directament un estalvi pressupostari, mentre que la part
variable, tot i que pot suposar un estalvi 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 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
els preus unitaris adjudicats són inferiors als licitats, no s’arribi a executar tota la despesa disponible.

L’estalvi econòmic obtingut en el primer semestre de 2019 ha estat de 4.967.115 €. Aquesta xifra
representa un 8,2% respecte de l’import total aprovat per als expedients adjudicats en aquest període.

IMPORT APROVAT IMPORT ADJUDICAT ESTALVI ECONÒMIC ESTALVI s/ I.APROVAT

60.709.990,59 € 55.742.875,17 € 4.967.115,42 € 8,2%
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Atenent al tipus de contractació, tal i com es presenta en la taula següent, observem que són els
contractes d’obres els que presenten el percentatge d’estalvi més elevat, un 1%. A continuació
estan els contractes de serveis amb un percentatge d’estalvi que es situa en el 5,4% i, per últim,
els contractes de subministrament amb un 1,2%.
Comentem, a part, el percentatge d’estalvi obtingut d’un únic contracte administratiu especial que
es situa en el 14%.

TIPUS DE CONTRACTACIÓ IMPORT APROVAT IMPORT ADJUDICAT ESTALVI ECO. % S/ I.APROVAT
Administratiu especial 800.474,80 € 689.484,72 € 110.990,08 € 14%

Serveis 23.179.191,00 € 21.931.523,37 € 1.247.667,63 € 5%

Subministraments 17.831.738,49 € 17.614.768,37 € 216.970,12 € 1%

Obres 18.321.537,25 € 14.930.049,66 € 3.391.487,59 € 19%

TOTAL ESTALVI ECONÒMIC 60.709.990,59 € 55.742.875,17 € 4.967.115,42 € 8%
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Atenent a la distribució del total de l’estalvi econòmic, per tipus de contracte, destaquem que són els
contractes d’obres els que suposen el 68% de l’estalvi total i els contractes de serveis el 25%.
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Atenent al procediment d’adjudicació, en conjunt el Procediment Obert ha obtingut un estalvi del
10,2% respecte de l’import aprovat. Això es tradueix amb un 11,6% obtingut en els contractes
adjudicats per procediment obert amb pluralitat de criteris i un 9,4% en els de procediment obert amb
un únic criteri.
Destaquem que són els contractes adjudicats per procediments simplificats, en les dues versions, els
que han obtingut un percentatge d’estalvi més elevat, per sobre del 20%.

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

P.Obert Ordinari amb més d'un criteri 17.567.500,73 €      15.591.665,63 €          1.975.835,10 €    11,2%

P.Obert Simplificat amb més d'un criteri 545.205,96 €            424.045,45 €               121.160,51 €        22,2%

P.Obert Simplificat Sumari amb més d'un criteri 130.670,34 €            114.295,78 €               16.374,56 €          12,5%

Procediment Obert amb més d'un criteri 18.243.377,03 €      16.130.006,86 €         2.113.370,17 €    11,6%

P. Obert Ordinari amb un criteri 23.409.886,59 €      22.051.116,53 €          1.358.770,06 €    5,8%

P.Obert simplificat amb un criteri 7.000.670,77 €        5.524.993,70 €            1.475.677,07 €    21,1%

P.Obert Simplificat Sumari amb un criteri 109.915,12 €            90.617,00 €                  19.298,12 €          17,6%

Procediment Obert amb un criteri 30.520.472,48 €     27.666.727,23 €       2.853.745,25 €   9,4%

TOTAL PROCEDIMENT OBERT 48.763.849,51 €      43.796.734,09 €         4.967.115,42 €    10,2%
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Del total de l’estalvi econòmic derivat del
Procediment Obert, el 57,5% correspon als
contractes adjudicats per procediment
obert amb un únic criteri i el 42,5% als
contractes adjudicats per procediment
obert amb pluralitat de criteris

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

P.Obert Ordinari amb més d'un criteri 17.567.500,73 €      15.591.665,63 €          1.975.835,10 €    39,8%

P.Obert Simplificat amb més d'un criteri 545.205,96 €            424.045,45 €               121.160,51 €        2,4%

P.Obert Simplificat Sumari amb més d'un criteri 130.670,34 €            114.295,78 €               16.374,56 €          0,3%
Procediment Obert amb més d'un criteri 18.243.377,03 €      16.130.006,86 €         2.113.370,17 €    42,5%

P. Obert Ordinari amb un criteri 23.409.886,59 €      22.051.116,53 €          1.358.770,06 €    27,4%

P.Obert simplificat amb un criteri 7.000.670,77 €        5.524.993,70 €            1.475.677,07 €    29,7%

P.Obert Simplificat Sumari amb un criteri 109.915,12 €            90.617,00 €                  19.298,12 €          0,4%

Procediment Obert amb un criteri 30.520.472,48 €     27.666.727,23 €       2.853.745,25 €   57,5%

TOTAL PROCEDIMENT OBERT 48.763.849,51 €      43.796.734,09 €         4.967.115,42 €    100,0%
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6. CONCURRÈNCIA D’EMPRESES I SEU SOCIAL

El total d’empreses presentades en les diferents
licitacions amb publicitat, adjudicades al llarg del primer
semestre de 2019 ha estat de 1.015.
Si obtenim la mitjana del nombre de licitadors presentats
per expedient adjudicat, aquesta ràtio es situa en 5,4
licitadors per contracte adjudicat.

Pel que fa a la seu social d’aquestes
empreses licitadores, el 72% d’elles
tenen la seva raó social a Catalunya i
el 28% fora de Catalunya.

NOMBRE LICITADORS %

CATALUNYA 733 72%

RESTA 282 28%

TOTAL 1.015 100%

1 SEMESTRE 2019
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NOMBRE 

ADJUDICACIONS 
TIPUS CONTRACTE

NÚM. 

LICITADORS/

ADJUDICACIO

38 OBRES 6,0

125 SERVEIS 5,7

22 SUBMINISTRAMENT 3,1

185 MITJANA 5,4

En base a la ràtio obtinguda de 5,4 licitadors per
adjudicació corresponent al primer semestre de
2019, observem que és en els contractes d’obres i
en els de serveis on la concurrència és major,
mentre que la concurrència en les licitacions de
contractes de subministraments es situa per sota
de la mitjana.

NOMBRE ADJUDICATARIS %

CATALUNYA 125 68%

RESTA 60 32%

1 SEMESTRE 2019

Pel que fa a la seu social de les empreses
adjudicatàries dels contractes derivats de
procediments amb publicitat d’aquest
primer semestre, la relació entre les
empreses amb seu social a Catalunya i
amb seu social fora de Catalunya ha estat
de 68% - 32%.
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7. RESERVA SOCIAL

En el mes de novembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la
Reserva Social de contractació per a l’exercici 2019 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 per tots els procediments establerts a la LCSP i per contractació
menor, amb els llindars establerts a la LCSP.

Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de treball d’iniciativa
social i les empreses d’inserció.

Dins d’aquest acord també es va fixar la quantitat màxima de despesa imputable al pressupost
corporatiu per a l’exercici 2019 en un import d’ 1.000.000 €.

Al llarg del primer semestre de 2019 s’ha adjudicat un contracte de serveis, de reserva social, per
part de la Subdirecció de Logística:

Expedient Objecte Procediment Adjudicatari i. Aprovació i. Adjudicació

2018/0017215
Servei de neteja del Centre de 
Prevenció i Intervenció en 
Drogodependències (SPOTT)

Obert ordinari
SERVEIS INTEGRALS DE 
FINQUES URBANE

112.532,05 €  95.406,61 €   
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8. CLÀUSULES AMBIENTALS I SOCIALS

• Clàusules ambientals:

Al llarg del primer semestre de 2019 s’han promogut 31 adjudicacions amb clàusules
d’ambientalització per un import de 20.318.821 €. Destaquem la Subdirecció de Logística com a
promotora del 55% del nombre total d’aquestes adjudicacions i del 85% de l’import adjudicat en
contractes amb clàusules mediambientals.

El resum per Àrees i Serveis Promotors es presenta en la taula següent:

SERVEI PROMOTOR

NOMBRE IMPORT ADJUDICAT

Subdirecció Edificació 1 1.317.875,00 €          

Subdirecció Logística 16 15.974.577,20 €       

ÀREA DE RRHH, HISENDA I SERVEIS INTERNS 17 17.292.452,20 €       

Gerència de Serveis d'Espais Naturals 3 216.783,92 €             

ÀREA D'INFRAEST., MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS NATURALS 3 216.783,92 €             

Gerència de Serveis de Medi Ambient 6 2.618.230,22 €          

ÀREA DE MEDI AMBIENT 6 2.618.230,22 €         

Gerència Serveis de Benestar Social 1 55.272,14 €               

Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i RESPIR 4 136.082,78 €             

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 5 191.354,92 €             

TOTAL ADJUDICACIONS AMB CLÀUSULES MEDIAMBIENTALS 31 20.318.821,26 €       

1 SEMESTRE 2019
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• Clàusules socials:

Al llarg del primer semestre de 2019 s’han promogut 129 adjudicacions amb clàusules socials, per
un import de 18.994.009 €. Destaquem l`Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i
Espais Naturals com a promotora del 55% del nombre total d’aquestes adjudicacions i del 67% de
l’import adjudicat en contractes amb clàusules socials. El percentatge de contractes amb clàusules
socials sobre el nombre total de contractes adjudicats en aquest primer semestre de 2019
representa el 72% i aquest percentatge, atenent als imports, el 34%.

El resum per Àrees i Serveis Promotors es presenta en la taula següent:

SERVEI PROMOTOR

NOMBRE IMPORT ADJUDICAT

Subdirecció Logística 16 1.216.079,61 €          

Intervenció General 6 495.867,76 €             

ÀREA DE RRHH, HISENDA I SERVEIS INTERNS 22 1.711.947,37 €         

Direcció Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 10 916.996,11 €             

ÀREA D'INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 10 916.996,11 €             

Gerència Serveis Equipaments, Inf., Urbanisme i Patrimoni Arquitectònic 9 2.767.266,54 €          

Gerència Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 61 9.840.708,53 €          

Gerència de Serveis d'Espais Naturals 1 138.850,00 €             

ÀREA D'INFRAEST., MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS NATURALS 71 12.746.825,07 €       

Gerència de Serveis de Medi Ambient 6 2.618.230,22 €          

ÀREA DE MEDI AMBIENT 6 2.618.230,22 €         

Gerència de Serveis de Comerç 1 89.550,00 €               

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERC 1 89.550,00 €               

Gerència de Serveis de Cultura 2 78.675,23 €               

ÀREA DE CULTURA 2 78.675,23 €               

Gerència Serveis de Benestar Social 3 171.067,34 €             

Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i RESPIR 1 57.727,02 €               

Grència de Serveis de Salut Pública i Consum 13 602.990,11 €             

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 17 831.784,47 €             

TOTAL ADJUDICACIONS AMB CLÀUSULES MEDIAMBIENTALS 129 18.994.008,47 €       

1 SEMESTRE 2019
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9. RESUM DE LES DADES PRINCIPALS

• GLOBAL
Durant el primer semestre de 2019 s’han adjudicat un total de 207 contractes per un import de
55.742.875 €.

• ÀREES
Pel que fa a la distribució de les adjudicacions entre Àrees, l’Àrea d’Infraestructures,
Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals adjudica el 46% dels contractes i acumula
el 28% de l’import adjudicat, seguit de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
amb el 18% de la contractació total i el 59% del volum econòmic total adjudicat en aquest primer
semestre de 2019.

• TIPUS DE CONTRACTE
Segons la tipologia de contractes, són majoritaris, tant en nombre com en import, els contractes
de serveis (amb el 63% del nombre i el 38% de l’import).

• PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
El procediment de licitació ordinari és l’obert que representa el 90% dels contractes i el 79% de
l’import total adjudicat. Dins del procediment obert, el de pluralitat de criteris suposa el 64% dels
contractes i el 37% del volum econòmic. El procediment obert de criteri preu representa el 36%
del nombre de contractes adjudicats i el 63% de l’import total adjudicat.

• CONTRACTACIÓ MENOR
En total s’han informat 9,190 contractes menors per un import de 17.405.505 €. La contractació
menor suposa el 24% de l’import total adjudicat.


