LA COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió del dia 13-12-2018, adoptà el següent acord:
(20180731) ENCARREGAR a la societat Tractament i Selecció de Residus S.A. (TERSA), amb NIF
A08800880, en la seva condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Ajuntament de
Barcelona, la realització d’instal·lacions de generació energètica renovable, amb subjecció a les
condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes, que s’aproven per un període de
5 anys de conformitat amb la seva clàusula vuitena; i PUBLICAR el present acord i les prescripcions
generals que regeixen l’encàrrec en el perfil del contractant.
Aquest acte exhaureix la via administrativa. Contra aquest acte es pot interposar recurs especial en matèria de contractació
en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent a aquell en que s’hagi publicat l’encàrrec al perfil de
contractant. Alternativament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a la publicació d’aquest Acord al perfil de
contractant. No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

PRESCRIPCIONS GENERALS DE L’ENCÀRREC A TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. PER LA
REALITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS DE GENERACIÓ RENOVABLE.

Clàusula 1. Antecedents de l’encàrrec
(1) La generació d’energia renovable i local és una de les línies d’actuació estratègiques que
treballa l’Ajuntament de Barcelona, que s’ha marcat com a objectiu a llarg termini el
multiplicar per cinc la generació solar de la ciutat, tal i com es recull al Pla Clima de Barcelona
2030, donant resposta al Pacte d’Alcaldes/ses pel Clima i l’Energia.
(2)

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar, el juliol de 2016, la Mesura de govern “Transició cap a
la sobirania energètica”, on l’eficiència energètica i la generació a partir de l’aprofitament dels
recursos renovables i locals han de ser mitjans valuosos per assolir aquesta transició.

(3) D’acord amb l’apartat 3.4.C) i 3.5 de la Mesura de Govern, l’Ajuntament pretén impulsar la
generació energètica d’origen renovable amb la creació d’instal·lacions de generació que
aprofitin els recursos locals i renovables i, especialment, potenciar la generació energètica en
terrats i cobertes particulars o municipals i en els espais públics, potenciant l’autogeneració i
l’autoconsum d’energia allà on sigui possible, tal i com es recull al Programa d’impuls a la
generació d’energia solar a Barcelona.
Clàusula 2. Règim Jurídic de l’encàrrec de gestió.
(4) Tractament i Selecció de Residus, SA (en endavant, TERSA) té naturalesa de societat anònima,
el capital social de la qual es distribueix entre Barcelona Serveis Municipals (B:SM) i Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB). L’objecte social de la qual, entre d’altres, és l’estudi,
desenvolupament i realització de tot tipus d’activitats, obres i serveis relacionats amb l’energia
elèctrica.
(5) D’acord amb l’article 32.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LSCP), els poders adjudicadors podran organitzar-se executant de manera directa, prestacions
pròpies de contractes d’obres, subministres, serveis, concessió d’obres i concessió de serveis,
a canvi d’una compensació tarifaria, a través d’una altre persona jurídica, ja sigui de dret
públic o de dret privat, previ encàrrec a aquesta, amb subjecció al disposat en aquest article,
sempre i quan la persona jurídica que utilitzin mereixi la qualificació jurídica de mitjà propi
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personificat respecte d’ells, de conformitat amb el disposat en els apartats 2, 3 i 4 d’aquest
article
(6) D’acord amb l’art. 1 dels seus estatuts, TERSA i les seves filials, tenen la consideració de
mitjans propis instrumentals i serveis tècnics de l’Ajuntament de Barcelona (en endavant,
l’Ajuntament), B:SM, l’AMB i els seus respectius poders adjudicadors, de conformitat amb el
règim dels encàrrecs a mitjans propis establert a la normativa de contractació del sector
públic, el que es conforme amb l’article 32.2 de la LSCP.
Clàusula 3. Objecte i Finalitat
(7)

L’Ajuntament encarrega a TERSA la creació d’instal·lacions de generació que aprofitin els
recursos locals i renovables i, especialment, potenciïn la generació energètica en terrats i
cobertes particulars o municipals i en els espais públics, així com que afavoreixin
l’autogeneració i l’autoconsum d’energia allà on sigui possible, d’acord als estudis bàsics i/o
projectes executius que l’Ajuntament aprovi.

(8)

Així mateix, TERSA portarà a terme la realització de projectes executius i posterior
implementació, que l’Ajuntament li encarregui facilitant la informació que l’Ajuntament i /o
els diferents organismes requereixin per tal d’assolir els objectius de gestió per a l’execució
d’aquestes instal·lacions.

Clàusula 4. Condicions d’execució de l’encàrrec de gestió
(9)

L’objecte de l’encàrrec a TERSA inclou les següents prestacions:
-

Analitzar i estudiar els projectes rebuts per part de l’Ajuntament i proposar, si escau,
les millores necessàries.

-

Dur a terme la gestió i contractació dels projectes executius d’instal·lacions de
generació renovable objecte d’aquest encàrrec.

-

Dur a terme la gestió i contractació de l’execució de les obres i instal·lacions de
generació energètica renovable que li siguin requerides, així com la gestió i
contractació les direccions facultatives i controls necessaris per a la posta en marxa de
les instal·lacions de producció d’energia renovable, seguint les corresponents
indicacions tècniques.

-

Gestionar íntegrament la realització, legalització i posada en marxa d’aquestes
instal·lacions de producció.

-

Comunicar a l’Ajuntament els problemes que puguin sorgir durant l’execució de les
mateixes.

-

Aportar els recursos humans i mitjans tècnics necessaris per al desenvolupament de les
inversions, subcontractant, en cas de ser necessari, el suport d’empreses
especialitzades, tant en la instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable
com d’eines de suport, com poden ser plataformes d’inversió participada.

(10) L’Ajuntament podrà atorgar la cessió d’ús, concessió o autorització d’ús privatiu en funció del
tipus d’instal·lació de generació energètica renovable que s’estigui considerant, d’acord amb
la normativa que li sigui aplicable i de les circumstàncies concretes de cada cas.
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Clàusula 5. Finançament
(11) TERSA finançarà la realització d’instal·lacions de generació energètica renovable objecte
d’aquest encàrrec a través de les següents tipologies d’inversions:
-

Benefici generat de la gestió i explotació de les instal·lacions fotovoltaiques municipals.
Per traspàs directe d’inversió per part de l’Ajuntament de Barcelona i/o de l’Agència
d’Energia de Barcelona o altres organismes dependents.
A través de finançament extern, mitjançant:
o Entitats de crèdit
o Participació, a través d’aportacions de diferents creditors
o Altres

(12) Els costos incorreguts en la gestió i explotació posterior de la instal·lació (manteniment
preventiu i correctiu, assegurances, estructura, etc.) s’efectuaran d’acord amb els
procediment escaients.
(13) TERSA remetrà anualment al responsable municipal de l’encàrrec, el seu compte
d’explotació, en el que es faran constar els ingressos i despeses de la seva activitat.
(14) S’efectuaran les operacions pressupostàries i comptables que resultin escaients, durant la
vigència de l’encàrrec i a la seva extinció, en el marc del que disposa la normativa vigent
d’aplicació i les disposicions municipals en la matèria, per tal d’ajustar els ingressos
d’explotació a les despeses reals suportades per aquests
(15) Per tal de portar a terme un correcte seguiment de l’execució de l’encàrrec i garantir el
compliment de les finalitats per les quals fora formulat, l’ens responsable de les actuacions
remetrà anualment al responsable municipal de l’encàrrec, un pla de treball amb la
descripció de les actuacions portades a terme, el marc financer i el calendari d’execució.
Clàusula 6. Responsable municipal de l’encàrrec
(16) L’AJUNTAMENT, portarà a terme la supervisió de l’execució de l’encàrrec i a tal efecte nomena
com a representant al Gerent Adjunt de Medi Ambient i Serveis Urbans adscrit a la Gerència
d’Ecologia Urbana, que actuarà com a responsable municipal.
(17) El responsable municipal de l’encàrrec vetllarà pel compliment de les decisions de
L’AJUNTAMENT, indicant, si s'escau, les actuacions o prestacions necessàries en cada moment,
adoptant decisions, dictant instruccions i determinant les necessitats a contractar, el seu cost
i abast de cada actuació.
Clàusula 7. Mitjans necessaris per executar l’encàrrec
(18) D’acord amb l’assenyalat per l’article 32.2 de la LCSP, TERSA disposa dels mitjans personals i
materials apropiats per a la realització de l’encàrrec.
Clàusula 8. Durada de l’encàrrec
(19) La vigència d’aquest encàrrec serà de cinc (5) anys a comptar des de l’endemà de la seva
aprovació.
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Clàusula 9. Compatibilitat amb projectes
(20) Sens perjudici del disposat en aquest encàrrec les parts podran impulsar projectes de
col·laboració relacionats amb l’objecte d’aquest encàrrec, en les diferents formes previstes
en la legislació vigent.
Clàusula 10. Comissió de seguiment
(21)

Es constituirà una comissió de seguiment tindrà com a funció fer el seguiment, supervisió i
control de les tasques objecte de l’encàrrec així com fer les propostes oportunes als efectes
de la seva interpretació i de les modificacions que es puguin introduir. Tanmateix, la
Comissió assumeix la funció d’aprovar els ajustos tècnics necessaris que s’hagin de realitzar a
aquest encàrrec per a la realització efectiva del mateix.

(22)

La Comissió de Seguiment proposarà quines seran les properes actuacions a realitzar i a
través de quin dels mecanismes d’inversió dels recollits en la clàusula 5 del present encàrrec
de gestió, es duen a terme.

(23)

Formaran part d’aquesta Comissió: Un representant nomenat pel Gerent de TERSA a efectes
de facilitar la informació que sigui escaient, un representant nomenat per la Gerent de
l’Agència de l’Energia de Barcelona i un representant nomenat per la Gerència Adjunta de
Medi Ambient i Serveis Urbans.

(24)

La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim un cop l’any, aixecant-se acta dels
assumptes que es discuteixin. La convocatòria es realitzarà amb una antelació de 7 dies,
enviant amb ella tota la documentació necessària per a la presa de les decisions oportunes.

Clàusula 11. Modificació i extinció de l’encàrrec
(25) L’AJUNTAMENT podrà introduir modificacions en l’encàrrec durant la seva vigència, prèvia
tramitació de l’expedient oportú.
(26) Les modificacions que es puguin requerir hauran de ser aprovades per l’òrgan competent o
qui tingui delegada aquesta atribució en el moment que resulti necessària la modificació.
(27) L’encàrrec s’extingirà en el cas que concorri alguna de les següents circumstàncies:
a) Revocació de l’encàrrec acordada per l’òrgan municipal competent.
b) Finalització del termini de vigència establert
c) Les causes generals establertes en dret.
Clàusula 12. Contractació
(28) Els negocis jurídics que se celebrin amb tercers, en el marc del present encàrrec, restaran
sotmesos al que disposa la LCSP o norma que la substitueixi, en els termes assenyalats per
l’article 32.7 LCSP.
Clàusula 13. Recursos i Publicitat
(29) No essent possible fixar l’import de l’encàrrec, ateses les seves característiques, aquest és
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb l’assenyalat
per l’article 44.1 de la LCSP.
(30) Aquest encàrrec es publicarà al perfil del contractant, d’acord amb el previst per l’article 63.6
de la LCSP.
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Clàusula 14. Encarregat del tractament de dades de caràcter personal
(31) Si en el decurs dels treballs algun dels ens responsables de les actuacions hagués d’efectuar
un tractament de dades de caràcter personal, ho posarà en coneixement del responsable de
l’encàrrec a fi de formalitzar la seva gestió de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i al
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 (Reglament general de
protecció de dades).
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