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DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 
I. Dades d’identificació 


(ESBORRANY SUBJECTE A REVISIÓ.) 
 
Nom del lloc de treball Gerència Codi de lloc:  
 
 
Nom del lloc superior immediat Consell General i Comissió Executiva i President del Consorci 
    
   Codi de lloc: XXXXXX 
 
 
Departament:    TERRITORI I SOSTENIBILITAT.  


SECRETARIA DE L’ÀGENCIA URBANA I TERRITORI 
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 


 
Unitat directiva: Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Ppr Entorn de la Colònia Güell, 
als termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi de Llobregat 
 
 
 
Lloc:  directiu 
 
 
 
DADES BÀSIQUES DLT 
 
Grup/s: A1 
Localitat: BARCELONA - 0801900 
Centre de treball: carrer Còrcega, 273 
Jornada: N - NORMAL 
Horari: N - NORMAL 
Observacions:  
Col·lectiu SAFP: AD - ADMINISTRACIO I TECNIC 
Àmbit funcional: -- - Pendent d'adscripció 
 
DADES RLT 
 
Cos, escala, especialitat:  
Mobilitat:  AG - ADMO. GENERALITAT 
Titulació específica:  Llicenciatura o grau universitari en arquitectura, dret o enginyeria 


superior relacionada amb les funcions del lloc o similars. 
Formació :  
Tipologia bàsica:  Lloc de caràcter directiu 
Norma funcional:   
Forma de provisió:  Lliure designació  
Prefix de tractament:   
Nivell de destinació:   
Complement específic:   
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II. Missió 
(ESBORRANY SUBJECTE A REVISIÓ.) 


 
 
 
Dirigir i gestionar el Consorci urbanístic per al desenvolupament i execució urbanística de l’àmbit 
territorial situat a l’Entorn de la Colònia Güell, als termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i 
Sant Boi de Llobregat. Supervisar, gestionar i executar accions destinades a mantenir el control 
econòmic, administratiu i gerencial de l’àmbit del Consorci d’acord amb els procediments establerts, la 
legislació vigent i les indicacions de la Comissió Executiva i el Consell General. 
 
 
 
 
III.  Funcions 
 
Les funcions gerencials que expressament se li confereixin en els estatuts del Consorci i en tot cas: 
 
1. Emetre tot tipus d’informes i propostes per a la seva aprovació pels òrgans de govern  i gestió del 


Consorci. 
 
2. Formular els comptes anuals, els pressupostos i altres documents de caràcter pressupostari i 


comptable, vetllar per l’equilibri pressupostari, validar les factures i tramitar-les per al seu 
pagament i la seva aprovació pels òrgans de govern i gestió del Consorci.  


 
3. Proposar i/o perfeccionar contractes de tota naturalesa, necessaris per a la consecució dels fins 


del Consorci segons les atribucions que se li confereixin i vetllar per la seva formalització. 
 
4. Dirigir les empreses i persones que treballin per al Consorci, coordinar els suports tècnics i jurídics 


dels ens consorciats i supervisar les actuacions d’empreses externes amb el suport dels ens 
consorciats.  


 
5. Contractar segons les finalitats i els nivells que se li deleguin i vetllar per la seva formalització. 
 
6. Preparar propostes i expedients i assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell General i 


de la Comissió Executiva. 
 
7. Representar el Consorci. 
 
8. Totes les funcions i atribucions que expressament li siguin delegades o conferides. 
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IV.  Activitats 
(ESBORRANY SUBJECTE A REVISIÓ.) 


 
 
 


Activitats Codi de temps 
Dirigeix el  Consorci, pren decisions, i dirigeix i coordina les persones que treballen 
per al Consorci. 


A 


Representa el Consorci A 
Planifica  els objectius generals i específics del Consorci a curt i llarg termini A 
Controla les activitats planificades comparant-les amb el que s’ha fet i detecta les 
desviacions i diferències 


A 


Analitza i vetlla per l’equilibri pressupostari del Consorci A 
Formula els comptes anuals, els pressupostos i altres documents de caràcter 
pressupostari i comptable 


A 


Valida les factures i les tramita per al seu pagament i la seva aprovació pels òrgans 
de govern i gestió del Consorci, si s’escau 


A 


Fixa les bases generals dels actes de disposició del patrimoni del Consorci, d’acord 
amb les facultats delegades 


B 


Aprova, si s’escau, la plantilla del Consorci i acorda l’adscripció del personal 
procedent exclusivament de les administracions consorciades, en cas que sigui 
necessari, així com les contractacions que corresponguin segons les previsions 
dels Estatuts, i d’acord amb les facultats delegades 


B 


Proposa i/o perfecciona els contractes, segons les finalitats i els nivells que li són 
delegats pels Òrgans de Govern del Consorci. 


A 


Coordina els suport tècnic i jurídic del Consorci  A 
Supervisa les actuacions d’empreses externes contractades pel Consorci A 
Prepara els expedients i assisteix, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell 
General i de la Comissió Executiva. 


A 


Emet tot tipus d’informes i propostes A 
Coordina i gestiona les reunions A 
Acorda l’exercici d’accions judicials, la interposició de recursos, i en general, la 
defesa dels interessos i drets del Consorci, d’acord amb les facultats delegades 


B 


Totes les altres funcions i atribucions que expressament li siguin delegades o 
conferides. 


A 


 
Codi de temps: 
A = Activitat que ocupa part important del temps de treball (diari o setmanal) 
B = Activitat significativa en termes de temps (setmanal o mensual) 
C = Activitat ocasional o poc freqüent (mensual o anual) 
D = Activitat molt ocasional o esporàdica, no relacionada amb la missió del lloc de treball 
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V.  Indicadors sobre l’entorn del lloc de treball 
(ESBORRANY SUBJECTE A REVISIÓ.) 


 
 


Indicadors Dada 
Número d’informes, documents de disseny i dinamització i assessorament  1/dia 
Número de coordinacions amb agents interns 1/setmana 
Número de coordinacions amb agents externs 1/setmana 
Número de supervisions d’escrits i documentació 1/dia 
Número de coordinacions amb el seu equip  2/setmana 
Número de reunions per anàlisi, actualització i estratègia a seguir 2/setmana 
Número de contractes realitzats 20/any 
Nombre d’oportunitats identificades  10/any 
Nombre de delegacions rebudes   6/any 
Nombre de missions institucionals 2/any 
Nombre de col·laboracions externes plantejades 20/any 
Nombre de jornades, ponències i trobades 5/any 
Nombre de Plans (Participació ciutadana, d’actuació, inversió i finançament, etc), 
pressupost anual del Consorci i estudis de viabilitat 


5/any 


Nombre de documents signats 60/any 
Nombre d’expedients administratius oberts 15/any 
Nombre de peticions rebudes per email o telèfon 3/setmana 
Nombre de peticions rebudes per escrit (esker) 2/trimestral 
Nombre d’aprovacions de despesa i ordre de pagament 25/any 
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VI.  Dimensions 
(ESBORRANY SUBJECTE A REVISIÓ.) 


 
 


1. Personal que depèn del lloc  
1.1. Nombre de persones que depenen del lloc de treball:  


Dependència directa: 0 Dependència indirecta: 0 
 
1.2. Estructura del lloc:  


Llocs dependents Funció bàsica 
  


 
2. Magnituds econòmiques 
2.1. Pressupost directament afectat pel lloc 


Concepte Valor  (en euros)  
Desenvolupament urbanístic 50.000.000.- € 


 
2.2. Altres xifres de pressupost relacionades amb l’activitat del lloc 


Concepte Valor  (en euros)  
  


 
3. Material o equip 


 
No hi ha elements significatius 
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VII.  Organigrama 
(ESBORRANY SUBJECTE A REVISIÓ.) 


 
 
 
 
 
 
  


Presidència 


Vicepresidència 


Gerència 


Comissió Executiva 


Secretaria 


Consell General 
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VIII.  Context del lloc de treball 
(ESBORRANY SUBJECTE A REVISIÓ.) 


 
 


1. Relacions amb el/la cap o superior del lloc  
Marqueu amb una x on correspongui 
 


Guiatge que es rep del/de la cap  Forma de supervisió 
   


x  Normes escrites    En el desenvolupament de les activitats 
  Ordres verbals  xx Demanant informació 


 x Instruccions escrites   x En acabar l’encàrrec 
  Instruccions verbals    
x  Directrius    Altres (especificar) :  
     


 
Periodicitat amb què el/la cap o superior exerceix habitualment la supervisió  


  Diàriament 
  Setmanalment 


 x Mensualment 
 x En acabar l’encàrrec 


 
2. Relacions amb el personal que depèn del lloc  
Marqueu amb una x on correspongui 
 


Guiatge que dóna  Forma de supervisió 
   
      Normes escrites        En el desenvolupament de les activitats 
      Ordres verbals        Demanant informació 
      Instruccions escrites        En acabar l’encàrrec 
      Instruccions verbals    
      Directrius        Altres (especificar) :  


          
 
Periodicitat amb què exerceix habitualment la supervisió  


      Diàriament 
      Setmanalment 
      Mensualment 
      En acabar l’encàrrec 
 
3. Relacions externes del lloc 
 


• Amb altres llocs de treball d’altres entitats públiques: Coordinació, informació, 
negociació, tramitació, formació, assessorament, resolució de problemàtiques. 


• Amb altres administracions: Coordinació, informació, negociació, tramitació, formació, 
assessorament, resolució de problemàtiques, 


• Amb el públic: negociació, informació, resolució de problemàtiques. 
 
 
4. Complexitat del lloc 
 
Elevada. Les dificultats són les derivades de la responsabilitat d’un càrrec gerencial, amb la 
definició de directrius per assolir els objectius establerts, així com de la gestió de la pròpia 
activitat, és a dir, cercar l’acord entre els diferents actors per aconseguir un projecte de 
consens i un desenvolupament d’acord amb el projecte i amb pau social. 
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IX.  Impacte de l’activitat 
(ESBORRANY SUBJECTE A REVISIÓ.) 


 
 
Marqueu amb una x on correspongui 
Tipus d’error Efecte de l’error 
  Errors de fàcil observació 


 
  Conseqüències poc importants 


 X Errors que suposen certa dificultat per 
observar-los i corregir-los 


  Pèrdua de temps, de material i cost mitjà 


  Errors de difícil observació i correcció 
 


 X Pèrdua de temps, de material i cost elevat 


  Errors de molt difícil observació i 
conseqüències greus/molt greus 


  Endarreriments forts, minves en la tramitació, 
preparació i costos molt elevats 
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X.  Perfil professional del lloc de treball 
(ESBORRANY SUBJECTE A REVISIÓ.) 


 
1. Coneixements 
1.1 Coneixements bàsics:  
 
Coneixements d’arquitectura, d’urbanisme/obra pública, de gestió urbanística, de gestió patrimonial, 
en definició i gestió de la sostenibilitat de projectes urbans. En general, de gestió integral de 
projectes de desenvolupament urbans i patrimonials. 
 
 
1.2 Titulació acadèmica convenient:  
 
Llicenciatura o grau universitari en arquitectura, dret o enginyeria superior relacionada amb les 
funcions del lloc o similars. 
 


 
 
1.3 Coneixements d’idiomes estrangers: 
 


Idioma Parlat Escrit Llegit 
Baix Mitjà Alt Baix Mitjà Alt Baix Mitjà Alt 


Anglès          
 


Idioma Atenció públic Redacció 
documents Altres 


Telefònica Personal Tècnics Administ.  indicar  
                               
 
2. Altres coneixements:  
 
Català nivell C o equivalent 
 
Es valorarà la possessió de títols de màster, postgrau o programa superior en matèria d’urbanisme, 
medi ambient i sostenibilitat, gestió urbanística local; funció directiva i/o gerencial a les 
administracions i/o organismes i/o empreses o entitats públiques, així com estudis no reglats, cursets, 
congressos i seminaris relacionats amb la formació específica en matèries relacionades amb les 
funcions a desenvolupar, realitzats els últims 15 anys. 
 
Coneixements tècnics en la gestió d’infraestructures urbanes: gestió de l’aigua, electricitat i eficiència 
energètica; gestió i aprofitament de les aigües residuals, de gestió dels residus urbans. Coneixements 
i experiència sobre processos de participació ciutadana. Coneixements i experiència en el 
manteniment i conservació de les estratègies de sostenibilitat de les estratègies urbanes. 


  
 
3. Experiència: 
 
Direcció en la definició i gestió de projectes de desenvolupament urbà. 
Direcció tècnica d’administracions i/o organismes i/o empreses o entitats públiques, per al 
desenvolupament de projectes urbans complexos. 
Experiència en càrrecs de responsabilitat en l’àmbit municipal, local o autonòmic, vinculat a l’àmbit de 
l’urbanisme i la seva gestió. 
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4. Perfil competencial:  
 
4.1 Aptituds:  
 
- Estar al dia de les novetats del seu àmbit d’especialització. 
-Transmetre línies d’actuació estratègica a l’hora de gestionar els projectes que li són encomanats per 
la Direcció.  
 
4.2 Habilitats: 
 
-Treballar amb eficàcia i eficiència. 
-Saber anticipar-se al futur per aprofitar oportunitats i reduir riscos. 
-Comunicar de manera eficient per influenciar al seu equip en l’assoliment del resultats. 
-Coordinar el seu equip de col·laboradors generant seguretat i confiança en els seus membres 


 
4.3 Competències professionals: 
 
AUTOGESTIÓ Nivell  
Flexibilitat i Polivalència B 
PENSAMENT  
Visió Estratègica B 
ASSOLIMENT  
Compromís amb els Resultats A 
Iniciativa A 
INFLUÈNCIA  
Comunicació i Influència A 
Orientació al Servei B 
EQUIP  
Lideratge i Desenvolupament de Persones A 
Treball en Equip A 
 
____________________________________________________________ 
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XI.  Observacions del superior immediat 
(ESBORRANY SUBJECTE A REVISIÓ.) 


 
 
Quins són els objectius més importants d’aquest lloc de treball? 
 
Que el desenvolupament i execució urbanística de l’àmbit territorial situat a l’Entorn de la Colònia 
Güell, als termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, sigui un projecte 
de consens i de comú acord entre les administracions implicades, i amb la participació de la 
ciutadania;  un projecte sostenible i que incorpori els mecanismes per a la seva implementació, 
integrat paisatgísticament i que respongui a les necessitats dels municipis i habitants de  Santa 
Coloma de Cervelló i de Sant Boi de Llobregat. 
 


 
Barcelona, 19 de juny de 2020 
 





		I. Dades d’identificació

		Llocs dependents

		Concepte

		Concepte



		Guiatge que es rep del/de la cap

		Guiatge que dóna






 


 


NOTA RELATIVA AL RÈGIM DE VINCULACIÓ DE LA FIGURA D EL O DE LA GERENT DEL 
CONSORCI URBANÍSTIC DE L’ENTORN DE LA COLÒNIA GÜELL  EN EL PROCÉS DE LA 
SEVA CONTRACTACIÓ, D’ACORD AMB LES CONSIDERACIONS C ONTINGUDES EN LA 
NOTA DEL SUB-DIRECTOR GENERAL D’ORDENACIÓ JURÍDICA I D’INSPECCIÓ GENERAL 
DE SERVEIS DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE FU NCIÓ PÚBLICA, DE DATA 
15 DE MARÇ DE 2019 


 


En el marc del procediment que es pretén iniciar per a la contractació de la figura d’un gerent/a 
Consorci urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell dels municipis de Santa Coloma de Cervelló i 
Sant Boi de Llobregat, l’actual gerent ha adreçat una consulta verbal a la Direcció de  l’Assessoria 
Jurídica de l’Institut Català del Sòl relativa al règim de vinculació de la persona titular de la 
gerència del Consorci, d’acord amb la normativa d’aplicació atesa la condició del Consorci adscrit 
a la Generalitat de Catalunya. 


 


D’acord amb aquesta sol·licitud i de conformitat amb les consideracions contingudes en la nota del 
sub-director general d’Ordenació Jurídica i d’Inspecció General de Serveis de Personal de la 
Direcció General de Funció Pública, el Sr. Isidre Estivill Galdón, de data 15 de març de 2019, 
sobre el règim de vinculació de la persona titular de la gerència del Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament del sector Eixample Nord, al municipi de Vilanova i la Geltrú, (consorci que està 
adscrit a l’Administració local) , que s’adjunta com a document annex número 1,  s’efectuen les 
següents d’observacions i consideracions que tot seguit es relacionen: 


 


1.- Els Estatuts actualment vigents del Consorci urbanístic per al desenvolupament de l’Entorn de 
la Colònia Güell, varen ser aprovats per acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya/115/2019, d’1 d’agost de 2019. 
 
En el seu article 1, “Constitució, adscripció i naturalesa jurídica”, estableixen que el Consorci té 
naturalesa autonòmica i voluntària, i que s’adscriu a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant l’Institut Català del Sòl, la qual cosa determina que el règim jurídic aplicable és el del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat. 
 
 
2.- Pel que fa al règim de vinculació al Consorci de la persona titular de la Gerència és del tot 
rellevant la nota esmentada anteriorment del sub-director general d’Ordenació Jurídica i 
d’Inspecció General de Serveis de Personal de la Direcció General de Funció Pública, on, en els 
seus tres darrers paràgrafs es diu textualment: 


“(...) Pel que fa a l’obligació legal que el personal al servei del consorci hagi de procedir 
exclusivament de les administracions participants prevista en l’article 121 de la Llei 40/205, de l’1 
d’octubre, entenem que aquesta no resultaria aplicable als membres dels òrgans de govern i 
altres òrgans estatutaris les funcions i criteris de contractació dels quals estan regulats en els 
seus estatuts. En aquest sentit, no resultaria d’aplicació l’obligació legal de procedència d’alguna 
de les administracions consorciades per a la persona titular de la gerència de l’entitat.  


D’altra banda, per al cas previst que la persona seleccionada per l’exercici de la gerència de 
l’entitat mantingui una vinculació prèvia amb l’Administració de la Generalitat, caldria pronunciar-
se negativament a la possibilitat de compatibilitzar els dos llocs de treball d’acord amb la 
normativa d’incompatibilitats, que impedeix amb caràcter general l’exercici de dos llocs de treball 







en el sector públic, d’acord amb la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. 


A títol informatiu, dir que en cas que el consorci estigués adscrit a la Generalitat, per aplicació de 
la disposició addicional 21a de la Llei 2/2014, del 27 de gener, l'exercici de les funcions directives 
assignades a la gerència de l’entitat, que li atorguessin els Estatuts o el Consell General del 
Consorci, s’haurien de vehicular per mitjà d'un contracte d'alta direcció, quan aquestes funcions 
siguin d’aquest tipus i, en matèria d’incompatibilitats, resultaria d’aplicació la normativa aplicable 
als alts càrrecs al servei de la Generalitat.” 


 


3.- Pel que fa a les retribucions del personal del Consorci, a l’apartat 2 de l’article 24 dels Estatuts 
es diu explícitament que “en cap cas podran superar les establertes per a llocs de treball 
equivalents en l'Administració d'adscripció.” I acaba establint que “l'aplicació d'aquest règim jurídic 
no implicarà en cap cas l'adquisició de la condició de personal al servei de l'Administració pública 
d'adscripció.” 


 
 


4.- De conformitat amb l’exposat i d’acord amb les consideracions en la nota que s’adjunta com a 
document número 1 , el sotasignant considera, sens perjudici de millor criteri, que el marc legal del 
procediment que es pretén iniciar per a la contractació de la figura d’un gerent/a del Consorci 
urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell dels municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi 
de Llobregat, s’ha de basar en els següents criteris: 


a) El règim jurídic del personal al servei del Consorci urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell, 
en aquest cas la persona titular de la Gerència, és el del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat, al ser un Consorci adscrit a l’Administració de la Generalitat, mitjançant 
l’Institut Català del Sòl. 


b) En aquest sentit, tal com estableix la nota del sub-director general d’Ordenació Jurídica i 
d’Inspecció General de Serveis de Personal de la Direcció General de Funció Pública, el Sr. 
Isidre Estivill Galdón, de data 15 de març de 2019, que s’adjunta, l'exercici de les funcions 
directives assignades a la gerència de l’entitat s’haurien de vehicular per mitjà d'un contracte 
d'alta direcció, per aplicació de l’apartat 1.3 de la disposició addicional 21a de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que 
estableix que per a l’exercici de les funcions directives a què fa referència aquesta disposició, 
el personal directiu del sector públic es vincula a l’ens o l’entitat per mitjà d’un contracte d’alta 
direcció, perquè aquest tipus de funcions d’alta direcció se li atorguen en els Estatuts o pel 
Consell General del Consorci. En matèria d’incompatibilitats, resultaria d’aplicació la 
normativa aplicable als alts càrrecs al servei de la Generalitat, Llei 13/2005, xde 27 de 
desembre.. 


c) Les retribucions del personal del Consorci, en aquest cas el Gerent, han d’estar dins els 
límits salarials que té fixats la pròpia administració de la Generalitat. 


 


 


 


 


Esteve Trunas i Masuet 


Director de l’Assessoria Jurídica de l’Institut Català del Sòl 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT COMPTABLE, FINANCER I FISCAL DEL CONSORCI 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 
És objecte del present plec la contractació de la prestació del servei d’assessorament i suport 
comptable, financer i fiscal del CONSORCI URBANÍSTIC DE L’ENTORN DE LA COLÒNIA GÜELL (en 
endavant el Consorci), als termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi de 
Llobregat.   
 
Els treballs que inclouen aquest servei es descriuen en el plec tècnic.  
 
Codi CPV del contracte: 79220000-2; 79211000-6 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació 
del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a 
l’expedient. 
 
1.3) Pressupost base de licitació  
 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de mil dos-cents euros 
anuals (1.200€/any més IVA) per un període de tres anys i un total de tres mil sis-cents euros 
més IVA (3.600€ més IVA). El valor estimat del contracte és de cinc mil cinc-cents vint  euros més 
IVA (5.520€ més IVA) per un període de tres anys, més un any de possible pròrroga i la possible 
modificació. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i 
concordants LCSP.  


 
Aquest import s’ha determinat seguint el criteri senyalat a l’art. 101 apartat 10 de la LCSP, tenint 
en compte el cost de mercat que ha tingut la prestació en exercicis precedents. 


 


1.4) Existència de crèdit 
 
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació de tres mil sis-cents euros  (3.600€), més 
IVA, per un període de tres anys, es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària 
227.0013 a les anualitats 2020 a 2022. 


 
Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos.  
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues  


 
Quant a la durada: 
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El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista, tindrà una durada de tres anys (3 
anys) a comptar des de l’inici de la prestació del servei. 
 
La data d’inici de la prestació del servei constarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g) 
LCSP. 
 
Quant a la pròrroga: 
 
El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir d’un any més (1 any), conforme disposa l’art. 29 de la 
LCSP. 
 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte (VEC), als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de 
la LCSP, és de cinc mil cinc-cents vint euros més IVA (5.520€ més IVA), determinat a partir del 
cost de mercat per la mateixa prestació d’exercicis precedents, computant els 3 anys de 
prestació més un any addicional de possible pròrroga. 
 
Es determina l’import del VEC a partir d’aplicar al pressupost anual el nombre d’anys previstos 
com a durada del contracte més la possible pròrroga així com la possible modificació prevista. 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat sumari. 
 
1.8) Perfil de contractant 


 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, s’ha 
d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:  
 


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idC
ap=43879935& 
 


1.9) Presentació de proposicions  
 
Les proposicions es presentaran en la forma i termini de 10 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant de la Plataforma 
Electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya indicats en aquest Plec i a 
l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Presentació Telemàtica, integrada en la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:  
 



https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=43879935&

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=43879935&





https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idC
ap=43879935& 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre digital, indicant amb precisió la licitació 
concreta a que fa referència. 


 
SOBRE ÚNIC DIGITAL 
 
Contindrà la declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
a contractar amb l’Administració i la proposició avaluable mitjançant amb criteris automàtics, 
d’acord amb el model que consta com a annex  en aquest Plec.  
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització 
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del 
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.  
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 


professional o tècnica i altres requeriments  
 
A partir del dia 9 de setembre de 2018 va entrar en vigor l’obligació d’inscripció de les empreses 
licitadores en els registres oficials de licitadors (a Catalunya, el RELI), per participar en els 
procediments oberts simplificats, establerta en l’article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. Per aquest motiu, el licitador haurà d’estar inscrit al 
RELI. 
 
1.11) Criteris d'adjudicació automàtics 
 
Correspon a la Comissió Executiva del Consorci la valoració de les ofertes presentades i 
l’adjudicació del contracte.  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició seran el valor 
econòmic de les ofertes presentades, ordenades de forma decreixent, d’acord amb el què 
estableix la Llei i Reglament de contractes del sector públic.  Resultarà guanyadora la oferta més 
baixa. 
 
1.12) Criteris de desempat  
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei. 
 
1.13) Variants  
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.14) Garantia provisional 
 
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert 
simplificat sumari. 
 



https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=43879935&

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=43879935&
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1.15) Garantia definitiva 
 
No procedeix la constitució de garantia definitiva, en tractar-se d’un procediment obert 
simplificat sumari.  
 
1.16) Presentació de documentació  
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils 
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de 
la LCSP haurà de:  
 


a) Acreditar, en el seu cas, la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al 
contracte, en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec i, si s’escau, compromís 
d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs.  


 
b) Acreditar de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s 


aportada/es i la resta que sigui exigible, excepció feta de la solvència. 
 
L’òrgan de contractació d’ofici comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la 
proposició té poder suficient per formular l’oferta i que ostenta la solvència econòmica, 
financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent i que no està incurs en cap 
prohibició per contractar, de conformitat amb l’article 159.4.f) 3r LCSP, sens perjudici del previst 
per la normativa per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels 
Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a l’article 159.4.g) LCSP.  
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta i es procedirà en els termes assenyalats als articles 153, 159 i concurrents 
de la LCSP. 


 
1.17) Formalització del contracte  
 
L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà en el Perfil del Contractista 
juntament amb les ofertes presentades. 
 
La formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació per part del 
proposat contractista, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del 
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació i aquesta serà publicada en el Perfil del 
Contractista.  


 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.  
 







 
 
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades 
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa 
aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual 


amb el Consorci, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el 
compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de 
transparència. En particular, s’obliga a: 


 
 Facilitar al Consorci la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 


transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui 
requerida d’acord amb la normativa vigent. 


 
 Comunicar al Consorci les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues 


de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present contractació 
i puguin posar en risc l’interès públic.  


 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan 
de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o 
pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic 
o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el 
context de dit procediment de licitació. 


 
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 


contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, 
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 


 
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 


corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi 
Penal vigent en cada moment. 


 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els 


seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en els termes de 
l’article 217 LCSP. 


 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
La conciliació del treball amb la vida familiar.  


 
2.3) Modificació del contracte 
 
Es preveu una modificació màxima del 20% sobre el preu d’adjudicació. 
 
Las possibles causa prevista de modificació és la següent: 
 
La implementació de la factura electrònica per part del Consorci d’acord amb l’Ordre 
ECO/306/2015 de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 
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de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.  
 
2.4) Règim de pagament  
 
El contractista presentarà factures mensuals o trimestrals. 
 
El pagament es realitzarà pel Consorci, en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sens 
perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat 
a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de 
les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Les factures s'han de presentar al Consorci i han d’incloure les dades que permetin identificar el 
contracte. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses 
en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques 
d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics detallats pel Consorci. 
 
2.5) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
2.6) Penalitats  
 
Cas que el Consorci opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les 
penalitats següents: 
 
A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la proporció 


de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.  
 


B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada penalitat, i 
amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran penalitats de fins al 
50 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau 
d’incompliment.  
 


2.7) Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la 
LCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb 


l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.  







 
- L’incompliment reiterat de les condicions especials d’execució previstes. 


 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del 
lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar 
mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
 
2.9) Cessió 
 
No s’admet la cessió atesa la naturalesa del contracte. 
 
2.10) Subcontractació  


 
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació. 


 
2.11) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o 
les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses 
en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 


D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 


El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de 
la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació 
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a 
confidencial.  


 
2.12) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.  
 
2.13) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics. 
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S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut 
a través del servei de notificacions electròniques.  
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual 
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi 
facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones 
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idC
ap=43879935& 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat 
la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu 
contingut.  
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil de 
Contractant de la Plataforma Electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.14) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals 


del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració 
social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció 
de dades personals, i en matèria mediambiental. 
 
2.15) Assegurances 
 
El contractista haurà de disposar de l’assegurança de responsabilitat civil que pertoqui, en 
quantia com a mínim equivalent a la de l’import de la licitació. 
 
2.16) Lloc de prestació/lliurament objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la prestació del servei és el de les oficines del contractista i el de lliurament dels 
béns objecte del contracte és el de la seu del Consorci.  
 
2.17) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, el gerent del 
Consorci. 


 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador. 



https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=43879935&

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=43879935&





 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital 
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal 
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
2.18) Protecció de dades de caràcter personal  
 
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de 
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 
contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE. 
 
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades, s’informa al contractista i al seu personal, que en la prestació d’aquest serveis 
es tractaran dades de caràcter personal, motiu pel qual caldrà complimentar la Declaració 
responsable que s’adjunta com Annex II. 
 
 
3) DADES ESPECÍFIQUES. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  


3.1) Facultat del Consorci sobre manteniment d’estàndards de qualitat en la prestació del 
servei 


 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als 
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que 
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les 
regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi 
aquests nivells i regles, el Consorci n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el 
termini més breu possible. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent o mitjans amb la formació i l'experiència 
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en 
supòsits de vacances, absències i/o malalties. 
 
3.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del contracte 
 
El Consorci es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del 
contracte, a la seva recepció. 
 
3.3) Contingut dels treballs 
 
El contractista resta obligat a lliurar al Consorci tota la documentació referida als treballs 
encarregats, donar explicacions sobre el seu contingut i resoldre els dubtes que es plantegin. 
 
 
Barcelona,  juny 2020  
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Procediment obert SIMPLIFICAT SUMARI 
 
ANNEX  I AL PCAP 


<indicar objecte del contracte i núm. d’expedient> 
 


A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL  
 
 


Model de declaració responsable i d’oferta econòmica avaluable d’acord amb criteris 
automàtics: 
 


"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), 
opta a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA 
RESPONSABLEMENT: 


 
- Que el perfil d’empresa és el següent: 


 
Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 


una creu 


Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 
milions d’euros. 


 


Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 
milions d’euros. 


 


Mitjana 
empresa 


Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o 
balanç general anual no superior als 43 milions 
d’euros. 


 


Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual superior als 43 milions d’euros. 


 


 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 


representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 
65 a 97 de la LCSP. 


 







- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 


 
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 


l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap 
variació.   


 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i 


financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) del PCAP i que 
es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials 
descrits a la dita clàusula.  


 
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les 


entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en 
l’execució del contracte. 


 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors 


d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes 
les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades 
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals. 


 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 


de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics 
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, 
de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. 


 
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 


competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 


 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 


Tribunals espanyols. 
 


- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en la legislació vigent. 


 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 


 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 


 
 SÍ   NO               NO obligat per normativa  


 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos 


al PCAP.  
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 SÍ   NO   
 


- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
 
 Està subjecte a l’IVA. 


 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la 
no-subjecció o l’exempció. 


 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 


 
 Està subjecte a l’IAE. 


 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  
no-subjecció o l’exempció. 


 
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 


declara: 
 
  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 


  
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris) 


 
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 


 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 


comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   


Persona/es 
autoritzada/es* 


DNI* Correu electrònic 
professional* 


Mòbil 
professional 


    
    


 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita 
circumstància, per escrit, al Consorci  per tal de fer la modificació corresponent. 
 







El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a 
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que el Consorci pugui fer-ne a aquests efectes. 


 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 


pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  
 


- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP.  


 
Així mateix, assabentat/da de les condicions exigides per optar a la dita contractació, es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
〈al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de 
……….……………….. euros, IVA exclòs.  


 
   


L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 
 
 
 
(Data i signatura)." 
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ANNEX  II AL PCAP 
 


Declaració responsable de compliment de garanties en el tractament de dades de caràcter 
personal 


 
<indicar objecte del contracte i núm. d’expedient> 
 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari 
......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada 
a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu 
electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació 
relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT 
 
Que ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de 
dades de caràcter personal, mesures tècniques i organitzatives apropiades, per tal que el 
tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal i la normativa de desenvolupament, així com, si escau, 
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE”). 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració 
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no serà objecte 
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n farà ni tractament ni 
edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del 
contracte.  
 
 
 


(Data i signatura)." 
 





		1.17) Formalització del contracte

		2.11) Confidencialitat de la informació

		2.15) Assegurances

		2.16) Lloc de prestació/lliurament objecte del contracte
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL 
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1) PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 
És objecte del present plec la contractació de la prestació del servei d’assessorament i suport 
comptable, financer i fiscal del CONSORCI URBANÍSTIC DE L’ENTORN DE LA COLÒNIA GÜELL 
(en endavant el Consorci), als termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de 
Llobregat pels exercicis 2020, 2021 i 2022, amb una possible pròrroga d’un exercici més. 
 
El valor estimat del contracte és de 5.520,00 euros, IVA no inclòs (aquest import inclou la 
possible pròrroga prevista). 
 
Dins del preu s’entendrà inclosa qualsevol despesa necessària per a la seva execució. 
 
La durada del contractes és de tres anys prorrogables fins a un any més.  
 
1.2) Abast del treball 
 
Els treballs contractats seran els següents: 
 
1.- Gestió, assessorament i elaboració de la comptabilitat pressupostària i financera del 
Consorci: 


- Configuració programa de gestió comptable i obertura de comptes. El programa de 
gestió podrà ser estipulat pel contractant, en cas de disposar d’un d’específic 
(PANGEA). 


- Organització dels procediments comptables i control d’aquest procediments.  
- Enregistrament de les operacions que efectuï el Consorci en el sistema de 


comptabilitat pressupostària de manera mensual. 
- L’obtenció dels estats financers (balanç de Situació, Compte de resultats, Estat de 


Canvis en el Patrimoni Net, i l’estat de fluxos d’efectiu) del Consorci, en el cas que li 
sigui d’aplicació.  Pel que fa al balanç i compte de resultats el seu retiment serà 
mensualment. 


- Tancament mensual abans del dia 5 del mes següent, i enviament a l’entitat dels estats 
financers (majors, balanç de sumes i saldos a màxim i a 3 dígits, balanç de situació i 
compte de resultats) corresponents a cada tancament. 


- Consultes i realització de reunions periòdiques per establir criteris comptables i 
d’execució pressupostària i/o de programació econòmica de l’actuació urbanística. 
 


2.- Suport comptable, financer i fiscal que pugui requerir l’entitat. 
3.- Assistència a les reunions de coordinació i/o formacions que siguin necessàries i que el 
contractant sol·liciti vinculades a l’objecte del contracte. 
4.- Elaboració i presentació telemàtica de les liquidacions periòdiques d’IVA, IRPF, resums 
anuals i les que corresponguin a efectes d’impost de societats. 
5.- Elaboració de certificats de retencions. 
6.- Elaboració i presentació de declaracions per operacions de més de 3.005,06 euros a partir 
de fitxer informatitzat. 
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1.3) Pròrrogues 
 
El contracte es podrà prorrogar, de mutu acord entre les parts manifestat expressament, fins a 
un màxim d’una anualitat. 
 
1.4) Possibles modificacions de contracte 
 
Es preveu una modificació màxima del 20% sobre el preu d’adjudicació. 
 
Las possibles causa prevista de modificació és la següent: 
 
La implementació de la factura electrònica per part del Consorci d’acord amb l’Ordre 
ECO/306/2015 de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i 
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.  
 
1.5) Termini d’execució dels treballs 
 
Els treballs de comptabilitat es realitzaran mensualment, de forma que màxim el dia 5 del mes 
següent s’entregui a l’entitat les dades de la comptabilitat mensual tancada. 
 
Per altra banda, les obligacions fiscals es realitzaran segons el calendari fiscal corresponent i 
que li sigui d’aplicació al Consorci. 
 
1.6) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al gerent 
del Consorci. 
  
1.7) Pagament dels serveis 
 
El contractista presentarà factures trimestrals. 
 
El pagament es realitzarà pel Consorci, en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sens 
perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal 
destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Les factures s'han de presentar al Consorci, carrer Còrsega 273, planta 3, 08008 Barcelona, i 
han d’incloure les dades que permetin identificar el contracte. 
 
 
Barcelona, juny de 2020 
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CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR PPR ENTORN 
DE LA COLÒNIA GÜELL, DELS TERMES MUNICIPALS DE SANTA COLOMA DE 
CERVELLÓ I SANT BOI DE LLOBREGAT 
 


 
CONSELL GENERAL 


 
ACTA 


 
SESSIÓ NÚMERO 7 
 
DIA: 19 de juny de 2020 
 
HORA: 9 a 16 hores  
 
LLOC: Sessió celebrada a distància per mitjans electrònics (mitjançant correu electrònic), 
en aplicació d’allò que disposen els articles 17 i 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.  
 
En el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte, 
es reuneixen els membres integrants del Consell General del Consorci que a continuació 
es relacionen, en sessió ordinària.  
 
 
Membres assistents: 
 
 


- Per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló: 
 


• La senyora Anna Martínez i Almoril, alcaldessa - presidenta de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Cervelló.  


• El senyor Jordi Bartolomé i Fernández, primer tinent d’Alcaldia. 
 
- Per part de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 
 


• La senyora Lluïsa Moret i Sabidó, Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat. 


• El senyor José Angel Carcelén i Lujan, tinent d'alcalde de l'àrea d'actuació 
política de Ciutat Sostenible i Saludable. 


 
- Per part de l'Institut Català del Sòl : 
 


• El senyor Agustí Serra i Monté, secretari de l’Agenda Urbana i Territori   
• La senyora Elisabet Cirici i Amell, directora general d’urbanisme  
• El senyor Albert Civit i Fons, director de l'Institut Català del Sòl. 


 
 


- El senyor Lluis Berenguer i Maimó, gerent del Consorci. 
 


- La senyora Maria Jesús del Carmen i Guiró, secretària del Consorci.  
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Oberta la sessió, la secretària dóna compte de l’ordre del dia següent: 
 


1. Modificació del plec tècnic i de l’administratiu de l’expedient de contractació dels serveis 
d’assessorament i suport comptable, financer i fiscal del Consorci pels exercicis 2020, 
2021 i 2022, amb una possible pròrroga 2023. 
 


2. Delegació de funcions a la Gerència. 
 


3. Aprovació plantilla personal 2020. 
 


4. Iniciar la contractació de la figura d’un/a Gerent del Consorci 
 


5. Precs i preguntes. 
 


6. Aprovació i signatura de l’acta de la present sessió del Consell General. 
 
 
Un cop donat compte de l’Ordre del dia, les persones assistents acorden i passen a tractar 
els diferents punts del mateix, en l’ordre següent: 


 
1. Modificació del plec tècnic i de l’administratiu de l’expedient de contractació dels serveis 


d’assessorament i suport comptable, financer i fiscal del Consorci pels exercicis 2020, 
2021 i 2022, amb una possible pròrroga 2023. 
 


2. Aprovació plantilla personal 2020. 
 


3. Iniciar la contractació de la figura d’un/a Gerent del Consorci 
 


4. Delegació de funcions a la Gerència. 
 


5. Precs i preguntes. 
 


6. Aprovació i signatura de l’acta de la present sessió del Consell General. 
 


1.- Modificació del plec tècnic i de l’administratiu de l’expedient de contractació dels 
serveis d’assessorament i suport comptable, financer i fiscal del Consorci pels 
exercicis 2020, 2021 i 2022, amb una possible pròrroga 2023. 
 
 
El Consell General del Consorci, en la sessió 6 celebrada en data 12 de novembre de 
2019, va acordar: 
 


Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat el contracte d’un servei d’assessorament i suport 
comptable, financer i fiscal del Consorci urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell, pels 
exercicis 2020, 2021, 2022 amb un pressupost de licitació de 3.600 €, més l’IVA al tipus 
vigent del seu meritament. 


 
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions 


tècniques que han de regir la contractació del referit servei. 
 
Tercer.- Publicar l’anunci de licitació a la Plataforma de contractació. 
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Quart.-  Facultar expressament a la secretària del Consorci, tant àmpliament com sigui menester, 
per tal que pugui dur a terme i signar els documents necessaris per procedir a la 
publicació de l’anunci de licitació, així com a la signatura de l’anunci esmentat. 


 
Cinquè.- Dur a termes totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l’execució d’aquests 


acords. 
 


Així mateix, els membres assistents del Consell General del Consorci acordaren que un 
cop presentades les ofertes, la Comissió Executiva les valoraria i les sotmetria al Consell 
General per a l’adjudicació del contracte. 
 
D’acord amb l’informe jurídic – tècnic signat en data 11 de novembre de 2019 en relació a 
l’aprovació de l’expedient de contractació (8/2019), el pressupost de licitació es va fixar en 
3.600.- € (exclòs IVA). Així mateix, la durada del contracte és de tres anualitats (2020, 2021 
i 2022) i amb possibilitat d’un any de pròrroga (anualitat 2023), per la qual cosa, el valor 
estimat del contracte es va fixar en 4.800.- € (exclòs IVA).  
 
Tanmateix, d’acord amb l’informe tècnic jurídic emès, en data 15 de juny de 2020, per la 
Direcció Econòmica i Financera de l'Institut Català del Sòl, que s’adjunta com a annex 1 a 
aquesta acta, abans de la publicació de l’anunci de licitació a la Plataforma de Contractació 
la Intervenció General va comunicar a l'Institut Català del Sòl que el Consorci, a l’estar 
adscrit a la Generalitat de Catalunya, hauria de reportar la seva informació comptable i 
financera a la mateixa Intervenció General mitjançat un nou sistema informàtic anomenat 
PANGEA a partir de l’exercici 2020.  
 
Com a conseqüència d’aquest fet, s’ha considerat oportú introduir petits matisos al plec 
administratiu i tècnic que regeixen aquesta contractació: 
 


- La introducció d’un punt on s’estableix que el programa de gestió podrà ser estipulat 
pel contractant, en cas de disposar d’un específic (PANGEA). 


- La comptabilitat serà pressupostària. 
- Assistència a formacions que siguin necessàries i que el contractant sol·liciti 


vinculades a l’objecte del contracte. 
 
D’altra banda i, donat que el Consorci té previst la implementació de la factura electrònica 
d’acord amb l’Ordre ECO/306/2015 de 23 de setembre (per la qual es regula el 
procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures 
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn), 
s’ha considerat incloure en els esmentats plecs una possible modificació de contracte de 
màxim del 20% sobre el preu d’adjudicació. 
 
Atès l’exposat, el valor estimat del contracte es fixa en 5.520.- € ( exclòs IVA), essent el 
pressupost de licitació de 3.600.- € (exclòs IVA), la durada del contracta de tres anualitats 
(2020, 2021 i 20222), la possibilitat d’un any de pròrroga (anualitat 2023) i amb la possible 
modificació del contracte. 
 
De conformitat amb tot l’exposat, els membres assistents del Consell General del Consorci 
adopten, per unanimitat, els acords següents: 
 


Primer.- Modificar els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat del contracte del servei 
d’assessorament i suport comptable, financer i fiscal del Consorci 
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urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell, pels exercicis 2020, 2021, 
2022 amb un pressupost de licitació de 3.600 €, més l’IVA al tipus vigent 
del seu meritamet; que quedaran substituïts pels plecs de clàusules 
administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques que 
s’adjunten a aquesta acta com a documents numero 2 i 3.  


 
Segon.- Publicar l’anunci de licitació a la Plataforma de contractació. 
 
Tercer.-  Facultar expressament a la secretària del Consorci, tant àmpliament 


com sigui menester, per tal que pugui dur a terme i signar els documents 
necessaris per procedir a la publicació de l’anunci de licitació, així com a 
la signatura de l’anunci esmentat. 


 
Quart.- Dur a termes totes les actuacions necessàries per a la tramitació i 


l’execució d’aquests acords. 


 
2.- Aprovació plantilla personal 2020. 


 
 
D’acord amb l’article 12.2.j) dels Estatuts del Consorci és competència del Consell General 
aprovar, si escau, la plantilla de personal al servei del consorci.  
 
Vist el pressupost per a l’exercici 2020 aprovat per Acord del Consell General del Consorci 
de data 12 de novembre de 2019.  
 
De conformitat amb l’exposat, els membres del Consell General adopten, per unanimitat, el 
següent acord: 
 


Únic.- Aprovar la plantilla de personal per a l’any 2020 que constarà d’un Gerent. 
 


 
 
3.- Iniciar la contractació de la figura d’un/a Gerent del Consorci 
 
Per Acord de Govern número 36/2009, de 24 febrer, es van aprovar els Estatuts del 
Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector PPr Entorn de la Colònia Güell, als 
termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi de Llobregat; que al seu 
article 23 varen establir que el Consell General podria nomenar un/a Gerent del Consorci, 
que actuaria com a òrgan de gestió d’aquest, i que exerciria, entre d’altres, les funcions 
determinades a l’acord del seu nomenament i aquelles que li fossin delegades pels altres 
òrgans del Consorci. 
 
D’acord amb l’anterior, a la sessió número 2 del Consell General del Consorci celebrada el 
20 de desembre de 2018, es va acordar nomenar al senyor Lluís Berenguer i Maimó  
Gerent del Consorci, conferint a la Gerència les següents atribucions relacionades a 
l’esmentat acord: 
 


1) Missió:  
 


Dirigir i gestionar el Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector PPr Entorn de la 
Colònia Güell, als termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat. 
Supervisar, gestionar i executar accions destinades a mantenir el control econòmic, 
administratiu i gerencial de l’àmbit del Consorci d’acord amb els procediments establerts, la 
legislació vigent i les indicacions de la Comissió Executiva i el Consell General. 
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2) Funcions: 


 
Les funcions gerencials que expressament se li confereixin en els estatuts del Consorci i en 
tot cas: 


 
1. Emetre tot tipus d’informes i propostes per a la seva aprovació pels òrgans de govern  i 


gestió del Consorci. 
 
2. Formular els comptes anuals, els pressupostos i altres documents de caràcter 


pressupostari i comptable, vetllar per l’equilibri pressupostari, validar les factures i 
tramitar-les per al seu pagament i la seva aprovació pels òrgans de govern i gestió del 
Consorci.  


 
3. Proposta i/o perfeccionament de contractes de tota naturalesa, necessaris per a la 


consecució dels fins del Consorci segons les atribucions que se li confereixin i vetllar per 
la seva formalització. 


 
4. Dirigir les empreses i persones que treballin per al Consorci, coordinar els suports tècnics 


i jurídics dels ens consorciats i supervisar les actuacions d’empreses externes amb el 
suport dels ens consorciats.  


 
5. Contractar segons les finalitats i els nivells que se li deleguin i vetllar per la seva 


formalització. 
 
6. Preparar propostes i expedients i assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell 


General i de la Comissió Executiva. 
 
7. Representar el Consorci. 
 
8. Totes les funcions i atribucions que expressament li siguin delegades o conferides. 


 
 


Així mateix, el Consell General a les sessions 2/2018, de 20 de desembre i 4/2019, de 17 
de maig, va acordar delegar en la Gerència, les següents facultats i funcions: 
 


a) La facultat de disposar dels fons necessaris i efectuar els pagaments, de conformitat amb les 
previsions contingudes al pressupost, en relació amb els conceptes següents: 


 
- Totes aquelles obligacions contretes per import màxim de 15.000 € + IVA. 
- La nòmina del personal a càrrec del Consorci. 
- I, en general, qualsevol altra despesa de caràcter periòdic o recurrent, com la de 


subministraments de serveis públics, tributs i les derivades de la càrrega financera 
i d’operacions bancàries.(...) 


 
b) Les funcions d’òrgan de contractació del Consorci en relació als contractes menors, de 


conformitat amb les previsions contingudes al pressupost, que s’exercirà de la forma 
següent: 


 
- Pel que fa als contractes de serveis, subministraments i obres de valor estimat 


inferior a 15.000.- €, es delega en la Gerència les facultats relatives a la tramitació, 
formalització i abonament dels mateixos, d’acord amb les facultats de disposició 
de fons que li van ser delegades per acord del Consell General pres en la sessió 
2/2018, de 20 de desembre. 


 
- Pel que fa als contractes d’obres de valor estimat igual o superior a 15.000.- € i 


inferiors a 40.000.- € es delega en la Gerència les facultats relatives a la tramitació 
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i formalització dels mateixos. El seu abonament es durà a terme d’acord amb les 
facultats de disposició de fons que van ser delegades a la Comissió Executiva per 
acord del Consell General pres en la sessió 2/2018, de 20 de desembre. 


 
Vist que el senyor Lluis Berenguer i Maimo es jubilarà al darrer trimestre de l’any 2020. 
 
Vist que per Acord de Govern GOV/115/2019, d’1 d’agost - publicat al DOGC número 7932, 
de data 5 d’agost de 2019 -, es va aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci, que va 
suposar una ampliació de l’àmbit d’actuació del Consorci i que requerirà indefectiblement la 
dedicació amb exclusivitat d’una figura de direcció que, de forma immediata, impulsi el 
desenvolupament urbanístic dels nous àmbits de gestió, com per exemple treballar de 
forma coordinada amb els redactors del PDU, abordant la contractació dels projectes de 
reparcel·lació i urbanització dels mateixos, treballant de forma coordinada amb els 
propietaris i propietàries per tal d’integrar-los en el procés, així com altres funcions 
necessàries per al desenvolupament i execució d’aquest àmbit d’actuació pròpies del 
Consorci. 


 
En aquest sentit, pel que fa al règim de vinculació de la Gerència, el director de 
l’Assessoria Jurídica de l'Institut Català del Sòl ha efectuat les següents consideracions i 
observacions en la nota de data 18 de juny de 2020, que s’adjunta com a document 
número 4: 
 


1.- Els Estatuts actualment vigents del Consorci urbanístic per al desenvolupament 
de l’Entorn de la Colònia Güell, varen ser aprovats per acord del Govern de la 
Generalitat de Catalunya/115/2019, d’1 d’agost de 2019. 
 
En el seu article 1, “Constitució, adscripció i naturalesa jurídica”, estableixen que el 
Consorci té naturalesa autonòmica i voluntària, i que s’adscriu a l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Institut Català del Sòl, la qual cosa 
determina que el règim jurídic aplicable és el del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat. 
 
2.- Pel que fa al règim de vinculació al Consorci de la persona titular de la 
Gerència és del tot rellevant la nota esmentada anteriorment del sub-director 
general d’Ordenació Jurídica i d’Inspecció General de Serveis de Personal de la 
Direcció General de Funció Pública, on, en els seus tres darrers paràgrafs es diu 
textualment: 


“(...) Pel que fa a l’obligació legal que el personal al servei del consorci hagi de 
procedir exclusivament de les administracions participants prevista en l’article 
121 de la Llei 40/205, de l’1 d’octubre, entenem que aquesta no resultaria 
aplicable als membres dels òrgans de govern i altres òrgans estatutaris les 
funcions i criteris de contractació dels quals estan regulats en els seus estatuts. 
En aquest sentit, no resultaria d’aplicació l’obligació legal de procedència 
d’alguna de les administracions consorciades per a la persona titular de la 
gerència de l’entitat.  


D’altra banda, per al cas previst que la persona seleccionada per l’exercici de la 
gerència de l’entitat mantingui una vinculació prèvia amb l’Administració de la 
Generalitat, escau pronunciar-se negativament a la possibilitat de compatibilitzar 
els dos llocs de treball d’acord amb la normativa d’incompatibilitats, que impedeix 
amb caràcter general l’exercici de dos llocs de treball en el sector públic. 


A títol informatiu, dir que en cas que el consorci estigués adscrit a la Generalitat, 
per aplicació de la disposició addicional 21a de la Llei 2/2014, del 27 de gener, 
l'exercici de les funcions directives assignades a la gerència de l’entitat s’haurien 
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de vehicular per mitjà d'un contracte d'alta direcció, i en matèria 
d’incompatibilitats, resultaria d’aplicació la normativa aplicable als alts càrrecs al 
servei de la Generalitat.” 


3.- Pel que fa a les retribucions del personal del Consorci, a l’apartat 2 de l’article 
24 dels Estatuts es diu explícitament que “en cap cas podran superar les 
establertes per a llocs de treball equivalents en l'Administració d'adscripció.” I 
acaba establint que “l'aplicació d'aquest règim jurídic no implicarà en cap cas 
l'adquisició de la condició de personal al servei de l'Administració pública 
d'adscripció.” 


4.- De conformitat amb l’exposat i d’acord amb les consideracions en la nota que 
s’adjunta com a document número 1 , el sotasignant considera, sens perjudici de 
millor criteri, que el marc legal del procediment que es pretén iniciar per a la 
contractació de la figura d’un gerent/a del Consorci urbanístic de l’Entorn de la 
Colònia Güell dels municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, 
s’ha de basar en els següents criteris: 


a) El règim jurídic del personal al servei del Consorci urbanístic de l’Entorn de la 
Colònia Güell, en aquest cas la persona titular de la Gerència, és el del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, al ser un Consorci 
adscrit a l’Administració de la Generalitat, mitjançant l’Institut Català del Sòl. 


b) En aquest sentit, tal com estableix la nota del sub-director general 
d’Ordenació Jurídica i d’Inspecció General de Serveis de Personal de la 
Direcció General de Funció Pública, el Sr. Isidre Estivill Galdón, de data 15 de 
març de 2019, que s’adjunta, l'exercici de les funcions directives assignades 
a la gerència de l’entitat s’haurien de vehicular per mitjà d'un contracte d'alta 
direcció, per aplicació de l’apartat 1.3 de la disposició addicional 21a de la 
Llei 2/2014, del 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic, que estableix que per a l’exercici de les funcions directives a 
què fa referència aquesta disposició, el personal directiu del sector públic es 
vincula a l’ens o l’entitat per mitjà d’un contracte d’alta direcció. I en matèria 
d’incompatibilitats, resultaria d’aplicació la normativa aplicable als alts càrrecs 
al servei de la Generalitat, Llei 13/2005, de 27 de desembre. 


c) Les retribucions del personal del Consorci, en aquest cas el Gerent, han 
d’estar dins els límits salarials que té fixats la pròpia administració de la 
Generalitat. 


Per altra banda, pel que fa a les funcions de la Gerència, pròpies o delegades, per tal 
que es pugui procedir a la contractació especial d’alta direcció, es va efectuar per part 
de l’Institut Català del Sòl diferents consultes al Departament de Territori i Sostenibilitat, 
que va donar resposta, en resum, en els següents termes.  


 
1.- En relació amb la consulta plantejada, no es podem definir unes tasques 
concretes que tinguin per si soles la consideració de directives, sinó que cal estar-se 
el que estableix la norma. En aquest sentit, el redactat de la DA 21a de la Llei 
2/2014, es refereix a què tindran la consideració de personal directiu “les persones 
que, en règim de dedicació única o principal, ocupen llocs o càrrecs qualificats 
expressament com a directius en les normes de creació o regulació  de les entitats, 
que impliquen l'exercici de funcions d'especial responsabilitat gerencial o executiva, 
enteses com a funcions que comporten participació directa en la definició i execució 
de polítiques públiques relatives als objectius generals o estratègics i que 
comprometin externament l’organització”.  
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2.- No obstant això, atès que ens trobem davant de conceptes jurídics 
indeterminats, caldrà analitzar cas per cas si es donen les notes característiques 
que defineixen la relació laboral especial d’alta direcció. La Direcció General de 
Funció Pública ha posat de manifest en diversos dels seus informes que, per 
determinar quina vinculació pertocaria, resulta de molt interès la sentència de 16 de 
març de 2015, dictada en recurs de cassació per a la unificació de doctrina per la 
Sala Social del Tribunal Suprem, que ha vingut a dotar la relació laboral especial 
d’alta direcció de les següents notes caracteritzadores: 


 
− L’alt directiu únicament té com a superior l’òrgan societari o la persona que 


ocupa el lloc del titular de l’empresa i, únicament, rep instruccions o criteris 
d’aquests òrgans. Per tant, l’alt directiu actua amb plena autonomia i 
responsabilitat. 


− L’alt directiu ostenta poders inherents a la titularitat jurídica de l’empresa. 
Aquesta legitimació formal per dur a terme determinades funcions es 
complementa amb el desenvolupament efectiu d’aquests poders. En aquest 
sentit, podem dir que l’exercici de poders inherents a la titularitat de 
l’empresa forma part del cercle de les decisions fonamentals o estratègiques 
de l’empresa, de tal manera que implica la capacitat de dur a terme actes i 
negocis jurídics en nom de l’empresa i de realitzar actes de disposició 
patrimonial, inclosa la facultat d’obligar l’empresa front tercers. 


− L’àmbit d’actuació de l’alt directiu s’estén a tota l’empresa o entitat, entesa 
com una unitat total, sense perjudici de la seva especialització funcional. 
 


3.- Així mateix s’han de tenir en compte el que estableixen els Estatuts. Si al Gerent 
se li atorguen més facultats, entre les quals les dels apartats i), j), k) i s) de l’article 
12 dels Estatuts, la vinculació passaria a ser mitjançant un contracte d’alta direcció i 
no un contracte laboral ordinari, atès que amb l’atribució d’aquestes altres funcions 
es podria considerar que exerciria funcions directives, sens perjudici del que pogués 
determinar la Direcció General de Funció Pública, que és l’òrgan competent per 
informar sobre aquests assumptes.  


 
De conformitat amb l’anterior, i vist que d’acord amb l’article 1.3 dels Estatuts, el Consorci 
resta adscrit a la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Institut Català del Sòl, la qual cosa 
determina que el règim jurídic aplicable al personal del consorci és el règim jurídic aplicable 
al personal al servei de  l’Administració de la Generalitat.  
 
Atès que, pel que fa al règim de vinculació del gerent al Consorci l’article 23.1 i 3 disposa 
que el Consell General podrà contractar o designar un/a gerent del Consorci, que actuarà 
com a òrgan de gestió d’aquest, i exercirà les atribucions i funcions que es determinin i 
aquelles que li deleguin els altres òrgans del Consorci, quan això sigui possible. 
 
Atès que en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, ens hem de remetre, per tant, a la 
normativa reguladora del personal directiu del sector públic de la Generalitat, en concret, a 
la disposició addicional 21 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic. En aquest sentit, estableix que per a l'exercici 
de les funcions directives a què fa referència aquesta disposició, el personal directiu del 
sector públic es vincula a l'ens o l'entitat per mitjà d'un contracte d'alta direcció; contractació 
que han d'efectuar els òrgans competents del consorci, d’acord amb els estatuts de 
l’entitat, sense necessitat que es tracti necessàriament de personal provinent de les 
administracions consorciades, a l'efecte de preservar la potestat autoorganitzativa de 
l’entitat. 
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Vist que, econòmicament, el lloc de Gerent està dotat pressupostàriament d’acord amb el 
pressupost per a l’exercici 2020 aprovat per Acord del Consell General del Consorci de 
data 12 de novembre de 2019 per un import de 70.000.- €, quantitat suficient per cobrir la 
despesa de salari i seguretat social per a l’any 2020 ja que està previst que la plaça es 
proveeixi a principis del segon semestre d’enguany. Al pressupost per a l’exercici 2021 
s’haurà de preveure, si escau, la totalitat de la retribució. 
 
Atès que, en aquesta mateixa sessió, el Consell General del Consorci ha acordat 
l’aprovació de la plantilla de personal del Consorci per a l’any 2020, que constarà d’un 
Gerent, i, en el punt que es tractarà tot seguit, la delegació de les facultats recollides als 
apartats i), j), k) i s) de l’article 12 dels Estatuts, que comporta que amb l’atribució 
d’aquestes funcions es podria considerar que exerciria funcions directives i, per tant, la 
vinculació del Gerent mitjançant un contracte d’alta direcció; sens perjudici del que pugui 
determinar la Direcció General de Funció Pública, que és l’òrgan competent per informar 
sobre aquests assumptes.  


 
Vista la descripció de lloc de treball, que s’adjunta a aquesta acta com a document annex 
número 5. 
 
De conformitat amb l’exposat, els membres assistents, acorden, per unanimitat: 
 


Únic.- Iniciar l’expedient de contractació, d’alta direcció, de la figura d’un gerent/a 
en el marc de la normativa d’aplicació atesa la condició del Consorci adscrita 
a la Generalitat de Catalunya i procedir a l’execució de quants tràmits fossin 
necessaris a tal efecte, sol·licitant les autoritzacions pertinents als òrgans del 
Govern de la Generalitat competents en la matèria; amb una retribució anual 
prevista i màxima de 70.690 € bruts anuals, més un 10% variable; i d’acord 
amb la descripció de lloc de treball que s’adjunta a aquesta acta com a 
document annex número 5. 


 
4.- Delegació de funcions a la Gerència. 
 
Atès l’article 12.1 dels Estatuts del Consorci estableix que correspon al Consell General 
l’exercici de les funcions necessàries per dur a terme les actuacions que constitueixen 
l’objecte del Consorci, i en especial les definides a l’article 12.2, apartats a) a x).  
 
No obstant això, l’article 12.3 disposa que el Consell General pot delegar en un altre òrgan 
del Consorci aquelles funcions que tinguin caràcter delegable que són les recollides als 
apartats i), j), k) i s) de l’esmentat article 12.2, en els termes i amb les limitacions que 
estableixi el Consell General.  
 
De conformitat amb l’exposat, els membres del Consell General adopten, per unanimitat, el 
següent acord: 


 
Primer.- Delegar en la Gerència les següents funcions definides a l’article 12.2. 


apartats i), j), k) i s) dels Estatuts:  
 


a) Ser l'òrgan de contractació del Consorci. 
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b)Aprovar, si escau, la plantilla de personal al servei del Consorci. 
Així mateix, acordar l'adscripció del personal procedent 
exclusivament de les administracions consorciades, en cas que 
sigui necessari, així com les contractacions que corresponguin 
segons les previsions d'aquests Estatuts.  


 
c) Fixar les bases generals dels actes de disposició del patrimoni del 


Consorci. 
 
d) Acordar l'exercici d'accions judicials, la interposició de recursos i, 


en general, la defensa dels interessos i drets del Consorci. 
 
Segon.- Delegar en la Gerència la disposició de fons i el pagament de les 


obligacions derivades dels contractes que celebri per delegació. 
 
Tercer.- La Gerència donarà compte en cadascuna de les sessions del Consell 


General les actuacions dutes a terme en execució d’aquestes funcions 
delegades. Aquesta informació quedarà recollida a l’acta de la sessió. 


 
Quart.- Publicar aquest acord al DOGC d'acord amb el que determina l'article 9 de 


la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, i en el 
perfil de contractant del Consorci. 


 
 
5.- Precs i preguntes. 


 
 
No n’hi ha. 
 
6.- Aprovació i signatura de l’acta de la present sessió del Consell General. 
 


Una vegada llegida l’acta de la sessió número 7 del Consell General celebrat avui, els 
membres assistents d’aquest Consell acorden per unanimitat la seva aprovació i signatura, 
d’acord amb el que disposen els articles 17.1 i 18.2 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del 
sector públic.  
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta del Consell General aixeca la sessió, 
de la qual, jo, com a secretària, n’estenc la present acta, que subscric, i de la qual en dono 
fe.  
 


 
Vist i plau 


La secretària del Consorci  La presidenta del Consorci  
 
 


     
 
     


Maria Jesús del Carmen i Guiró Maria Lluïsa Moret i Sabidó  


 








  


                                           
    
 
      Expedient: 8/2019 


 
 
 
 
 
 


 
INFORME JURÍDIC-TÈCNIC EN RELACIÓ A LES MODIFICACIONS EFECTUADES 
AL PLEC TÈCNIC I ADMINISTRATIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT COMPTABLE, FINANCER I FISCAL 
DEL CONSORCI URBANÍSTIC DE L’ENTORN DE LA COLÒNIA GÜELL, DELS 
EXERCICIS 2020, 2022 I 2022 MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
ABREUJAT  
 
 
Na Marta Blanquet Grifoll en la seva qualitat de Cap de Participades de l’Institut Català 
del Sòl, actua en la seva condició de tècnic pel Consorci urbanístic de l’entorn de la 
Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat (en endavant el 
Consorci), per a dur a terme la gestió econòmica i financera. 
 
En relació a l’expedient per a la contractació d’un servei d’assessorament comptable, 
financer i fiscal del Consorci pels exercicis 2020, 2021 i 2022. 
 
 


EXPOSO 
 
I.- El passat 12 de novembre de 2019, el Consell General del Consorci va acordar: 
 
Primer.- aprovar l’expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar 
mitjançant procediment obert simplificat abreujat el contracte d’un servei 
d’assessorament i suport comptable, financer i fiscal del Consorci urbanístic de l’Entorn 
de la Colònia Güell, pels exercicis 2020, 2021, 2022 amb un pressupost de licitació de 
3.600€, més l’IVA al tipus vigent del seu meritament.  
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació del referit servei.  
Tercer.- Publicar l’anunci de licitació a la Plataforma de contractació.  
Quart.- Facultar expressament a la secretària del Consorci, tant àmpliament com sigui 
menester, per tal que pugui dur a terme i signar els documents necessaris per procedir a 
la publicació de l’anunci de licitació, així com a la signatura de l’anunci esmentat.  
Cinquè.- Dur a termes totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l’execució 
d’aquests acords.  
 
II.- Així mateix, els membres assistents del Consell General del Consorci acordaren que 
un cop presentades les ofertes, la Comissió Executiva les valoraria i les sotmetria al 
Consell General per a l’adjudicació del contracte. 
 
III.- D’acord amb l’informe jurídic-tècnic signat en data 11 de novembre de 2019 en 
relació a l’aprovació de l’expedient de contractació (8/2019), el pressupost de licitació, 
es va fixar en 3.600,00.- € (exclòs IVA). Així mateix, la durada del contracte és de tres 
anualitats (2020, 2021 i 2022) i amb possibilitat d’un any de pròrroga (anualitat 2023), 
per la qual cosa, el valor estimat del contracte es va fixar en 4.800,00.- € (exclòs IVA). 
 
IV.- Abans de la publicació de l’anunci de licitació a la Plataforma de Contractació la 
Intervenció General va comunicar a l’INCASÒL que el Consorci, a l’estar adscrit a la 







 
 


Generalitat de Catalunya, hauria de reportar la seva informació comptable i financera a 
la mateixa Intervenció General mitjançat un nou sistema informàtic anomenat PANGEA 
a partir de l’exercici 2020. Com a conseqüència d’aquest fet, s’ha considerat oportú 
introduir petits matisos al plec administratiu i tècnic que regeixen aquesta contractació: 
 


- La introducció d’un punt on s’estableix que el programa de gestió podrà ser 
estipulat pel contractant, en cas de disposar d’un d’específic (PANGEA). 


- La comptabilitat serà pressupostària. 
- Assistència a formacions que siguin necessàries i que el contractant sol·liciti 


vinculades a l’objecte del contracte. 
 


V.- D’altra banda i, donat que el Consorci té previst la implementació de la factura 
electrònica d’acord amb l’Ordre ECO/306/2015 de 23 de setembre (per la qual es regula 
el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de 
factures en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic 
que en depèn), s’ha considerat incloure en els esmentats plecs una possible modificació 
de contracte de màxim del 20% sobre el preu d’adjudicació.  


 
VI.- Atès tot l’exposat, el valor estimat del contracte es fixa en 5.520.- € (exclòs IVA), 
essent el pressupost de licitació, de 3.600,00.- € (exclòs IVA), la durada del contracte és 
de tres anualitats (2020, 2021 i 2022), la possibilitat d’un any de pròrroga (anualitat 
2023) i amb la possible modificació del contracte.   
 
 
 
Barcelona, 
 
 
 
 
 
Marta Blanquet i Grifoll 
 
Cap de Participades 
Direcció Econòmica i Financera 
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