ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A BARCELONA
REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SA PER LA REALITZACIÓ DE
PROJECTES D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A L’ÀREA D’ECOLOGIA URBANA
DURANT EL 2020

Barcelona, a 26 de juny de 2020

REUNITS
D’una part, la senyora Gemma Arau Ceballos, Gerent d’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament
de Barcelona, facultada per acord de la Comissió de Govern de data 25 de juny de 2020 i assistida
per la senyora Silvia Ruiz de Valdivia Martin, Secretària Delegada d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat, per Decret de delegació de 3 de desembre de 2019, en exercici de les
seves funcions d’assessora legal, de conformitat amb l’art. 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de Règim Local.
Sr. Josep Bohigas Arnau, major d'edat, amb DNI
, en nom i representació de la
Companyia Mercantil "BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ,
S.A." (en endavant Barcelona Regional), domiciliada a Barcelona, carrer 60, núm. 25-27, Sector A,
Zona franca, NIF A-60453271 , inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 19 d'abril de 1994,
al foli 194 del tom 26.904, fulla B-11 0.195. El Sr. Bohigas actua en la seva condició de Director
General, especialment facultat per aquest atorgament en virtut d'escriptura de poder autoritzada
pel Notari de Barcelona Sr. Lluís Jou i Mirabent, de data 9 de febrer de 2016, sota el número 255
del seu protocol
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present
encàrrec a mitjà propi.
EXPOSEN
I.

Barcelona Regional és una empresa pluripersonal d'accionariat públic, de la que forma
part l'Ajuntament, amb una participació majoritària, i altres organismes i entitats gestores
de serveis públics, constituïda amb la voluntat conjunta de disposar d'una eina tècnica o
instrument de cooperació, de caràcter estable, per analitzar i resoldre problemes tècnics,
relacionats amb els aspectes infraestructurals, urbanístics, territorials i mediambientals
inherents a les activitats i serveis que respectivament tenen encomanats.

II. Barcelona Regional reuneix tots els requisits per a ser considerada mitjà propi personificat
de l’Ajuntament de Barcelona, als efectes del previst a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes dels sector públic i a l’article 12 de la Directiva 2014/24/UE, de 26
de febrer, sobre contractació pública, en la mesura que l’Ajuntament de Barcelona ostenta
respecte de Barcelona Regional un control (conjuntament amb altres entitats) anàleg al
que exerceix sobre els seus propis serveis, per la prestació de serveis en matèria
d'intervencions urbanístiques, mediambientals i infraestructurals de tota mena, mitjançant
la realització d'estudis, anàlisis i prospeccions de contingut urbanístic, territorial i
mediambiental, i la promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i
explotació de tota mena de projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes
urbans, tal com es reconeix expressament en l’article 2 dels seus estatuts, de conformitat
amb l’última modificació publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 19 de
novembre de 2012.
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III. Barcelona Regional realitza la part essencial de la seva activitat per a entitats respecte de
les quals ostenta la condició de mitjà propi i no existeix participació directa de capital privat
en Barcelona Regional.
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IV. L’encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, no té la consideració de contracte.
V. Les tarifes a través de les quals s’estableix la compensació tarifària de la prestació
prevista en l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
han estat aprovades per l’Ajuntament de Barcelona en sessió de data 25 de juny de 2020 i
s’han calculat atenent als costos reals de les prestacions objecte de l’encàrrec i amb l’únic
objectiu de cobrir-los. Podran ser revisades anualment en funció de la variació real
d’aquest costos. Els increments derivats per despeses de Recursos Humans no podran
experimentar una variació superior al previst per a la funció pública en la corresponent Llei
pressupostària que s’aprovi per l’Estat.
VI. L’Àrea d’Ecologia Urbana lidera les inversions municipals en matèria d’infraestructures,
medi ambient, transport i mobilitat, requerint a l’efecte els serveis d’assessorament i suport
de personal tècnic qualificat.
VII. És voluntat de l’Ajuntament de Barcelona encarregar a Barcelona Regional, en la seva
condició de mitjà propi, el desenvolupament del conjunt de serveis d’assessorament i
serveis tècnics indicats en punts anteriors i que es detallen en els següents apartats.
VIII.
És voluntat de l’Ajuntament de Barcelona encarregar a Barcelona Regional, en la
seva condició de mitjà propi, el desenvolupament del conjunt de serveis d’assessorament i
serveis tècnics indicats en punts anteriors i que es detallen en els següents apartats.
IX. Barcelona Regional disposa de mitjans propis per al desenvolupament d’aquest encàrrec i
compta amb una àmplia experiència en la realització de projectes en els àmbits esmentats
en els punts anteriors.
X. Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat suficient per a l’atorgament
del present document i convenen la celebració d’aquest encàrrec a un mitjà propi
personificat, que es regirà per les següents:
PRESCRIPCIONS
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec
L’objecte del present encàrrec és la realització per part de Barcelona Regional de projectes
d’assessorament i suport tècnic a l’Ajuntament de Barcelona en la definició d’estratègies i
propostes territorials, urbanístiques, d’arquitectura i espai públic, d’habitatge, mediambientals,
energètiques i de sostenibilitat, relatives al transport i la mobilitat, així com en totes aquelles
relacionades amb les infraestructures, directament vinculats a l’execució d’obres municipals i a la
realització d’inversions durant l’any 2020, i recollides en el document “Programa de treball i
memòria econòmica 2020”, reproduït en l’annex 2 d’aquest document.
L’Ajuntament de Barcelona serà propietari dels documents resultants del present encàrrec,
disposant de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, inclòs el dret de modificació i/o
publicació posterior.
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels elements substantius
del seu exercici.
SEGÓNA.- Contraprestació
Firmado
Per a l’exercici 2020, l’Ajuntament de Barcelona satisfarà a Barcelona Regional, SA la quantitat
JOSE
digitalmente por
BOHIGAS
BOHIGA JOSE
màxima de 4.570.000,00 € amb la finalitat d’abonar els serveis efectivament prestats. Aquest
ARNAU
2020.06.29
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import no està subjecte a IVA segons disposa l’article 7.8è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre.
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Les tarifes que seran d’aplicació són les que figuren a l’Annex 1 del present encàrrec. Les tarifes
podran ser revisades anualment per part de l’Ajuntament. En qualsevol cas, les tarifes d’aplicació
hauran de representar i cobrir els costos reals per la prestació dels serveis d’objecte del present
encàrrec en els termes legalment establerts. L’Annex 2 inclou la previsió d’activitat i pressupost.
En cas de revisió, les parts es comprometen a aprovar una addenda que incorpori aquestes noves
tarifes i els costos derivats.
L’abonament d’aquest import es farà efectiu
El 50% de l'import total, a l’aprovació de l’encàrrec..
El 25% de l’import total, a la finalització del tercer trimestre de l’any.
El restant 25% de l'import total, a la finalització del quart trimestre de l’any.





El finançament d’aquestes despeses anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
0500.46421.15011 del pressupost de la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana per l’exercici 2020.
De conformitat amb la base dinovena de les Bases d’execució del Pressupost 2020, l’aportació de
l’Ajuntament a Barcelona Regional haurà de tenir la consideració de finançament afectat. Es
justificarà, per tant, l’aplicació dels fons a les despeses per a les que van ser concedits, mitjançant
faig constar del gerent o equivalent de Barcelona Regional..

TERCERA.- Comissió de seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment, integrada per un màxim de dos representants de
cadascuna de les parts:
La Gerent d’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona designarà els
representants que formaran part de la Comissió de Seguiment.
Barcelona Regional haurà de designar i comunicar a l’Ajuntament de Barcelona els dos
membres que formaran part de la Comissió de Seguiment.




La Comissió tindrà com a funció fer el control i seguiment de l’execució de l’encàrrec. A tal efecte
es reunirà, com a mínim, en tres ocasions.
Barcelona Regional lliurarà amb l’antelació suficient a la celebració de les reunions de la Comissió,
un informe de seguiment dels projectes que haurà de contenir, com a mínim, la següent
informació:








Títol i breu descripció dels projectes.
Tècnic responsable del projecte.
Data d’inici.
Planificació de fases d’execució, si s’escau, i calendari.
Estimació de cost associat desglossat per fase d’execució.
Situació actualitzada: compliment de calendari i pressupost.
Data prevista de finalització i lliurament.

QUARTA.- Obligacions de les parts
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En totes les activitats desenvolupades, així com en els materials produïts en el marc d’aquest
encàrrec, figurarà de manera clara el logotip de l’Ajuntament de Barcelona.
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L’Ajuntament de Barcelona serà propietari dels documents resultants del present encàrrec,
disposant de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, inclòs el dret de modificació i/o
publicació posterior.
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels elements substantius
del seu exercici.
a)

Obligacions de Barcelona Regional








b)

Prestar el servei amb diligència i qualitat.
Aportar els recursos necessaris per dur a terme les activitats encarregades.
Garantir el compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i
de prevenció de riscos laborals.
Prestar el servei conforme l’establert en el present encàrrec.
Disposar de llicències i autoritzacions per realitzar l’activitat.
Donar tot el suport tècnic que li sigui requerit per l’Ajuntament de Barcelona en les
matèries assenyalades en la prescripció primera.
Transcorregut el període de vigència del present encàrrec, s’hauran de lliurar, en un
termini màxim d’un mes, els projectes, informes, memòries o qualsevol altre document que
justifiqui la seva correcta execució.

Obligacions de l’Ajuntament de Barcelona




Compensar a Barcelona Regional amb el finançament corresponent pels serveis prestats,
d’acord amb les tarifes aprovades recollides en l’annex 1 d’aquest encàrrec i en els
terminis previstos en la prescripció segona.
Proporcionar a Barcelona Regional tota la informació necessària per a la correcta execució
del present encàrrec.

CINQUENA.- Vigència
El present encàrrec serà vigent fins al 31 de desembre de 2020.
SISENA.- Cessió i subcontractació
El present encàrrec s'atorga a Barcelona Regional, atesa la seva condició de mitjà propi per la qual
cosa no podrà ser cedit, ni podran cedir-se els drets i obligacions derivats d'aquest o dels convenis
que s'estableixin per el seu desenvolupament, com tampoc podran subcontractar-se les activitats
que el comprenen més enllà dels límits establerts legalment.
SETENA.- Extinció
Es consideraran causes d’extinció del present encàrrec:
a) La realització del seu objecte,
b) El transcurs del seu període de vigència
c) El mutu acord de les parts
d) Les generals establertes en dret.
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En el cas que l’incompliment d’una de les parts fos la causa de la rescissió del present encàrrec, la
part incomplidora assumirà la indemnització dels danys i perjudicis a l’altra part.
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I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest encàrrec per duplicat en el lloc i la data
esmentats a l’encapçalament.

Per l’Ajuntament de Barcelona
Gemma Arau Ceballos (TCAT)
2020.06.29 15:31:36
+02'00'

Gemma Arau Ceballos
Gerent d’Àrea d’Ecologia Urbana

Per Barcelona Regional
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Josep Bohigas Arnau
Director General
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Silvia Ruiz de Valdivia Martin
Secretària Delegada, PD 3/12/2019
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ANNEX 1.
Tarifes aprovades
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TARIFES APROVADES
En sessió de la Comissió de Govern de data 25 de juny de 2020, es van aprovar les tarifes que es
detallen a continuació per la realització, per part de Barcelona Regional de projectes
d’assessorament i suport tècnic a l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

Concepte

Preu/hora

Director/a o Cap

82,53 €/hora

Tècnic/a

43,07 €/hora

Becari/a

13,97 €/hora

Aquestes tarifes podran ser revisades anualment per part de l’Ajuntament de Barcelona. En
qualsevol cas, les tarifes d’aplicació hauran de representar i cobrir els costos reals per la prestació
dels serveis d’objecte de l’encàrrec en els termes legalment establerts.
Es detallen a continuació les funcions associades a cadascun dels conceptes de tarifa que s’han
definit
Directors o Caps de projecte:






El desenvolupament de les tasques suposa unes habilitats molt altes d’innovació,
creativitat i anticipació vinculades a la visió estratègica de BR i una actitud
proactiva, positiva i de lideratge.
Té una visió global del funcionament de BR, defineix l’estratègia global i les
decisions contribueixen directament a l’assoliment d’objectius i resultats de tota
l’organització, es tracta d’una posició molt transversal.
Supervisa vàries tasques, algunes de les quals de complexitat tècnica elevada i és
responsable de la qualitat i els terminis dels lliuraments
Es relaciona amb els responsables municipals que encarreguen els projectes, així
com amb les empreses que es subcontracten
Coordina un equip de persones format per pèrfil tècnics i becaris

Tècnics





El desenvolupament de les tasques requereix habilitats altes d’innovació,
creativitat i anticipació vinculades al seu àmbit d’actuació i una bona actitud vers la
feina.
La majoria d’activitats que es desenvolupen en el lloc de treball requereixen
freqüentment l’aprovació i supervisió d’un superior
Poden supervisar tasques d'altres tècnics i becaris.
Poden treballar en equip tant inernament com conjuntament amb equips de les
enitats contractants.

Becaris/Estudiants


Desenvolupen tasques de baixa complexitat
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ANNEX 2.
Programa de treball i memòria econòmica 2020
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