Àrea de Presidència
Servei de Contractació

DICTAMEN

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, aprovat en sessió de 30 de maig de 2019
(250/19), es va aprovar l’expedient de contractació conjunta, tramitat de forma
ordinària, mitjançant procediment negociat per raons tècniques, subjecte a
regulació harmonitzada, relatiu al Servei, social i ambientalment responsable,
de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits
(2018/0020546), amb un pressupost base anual de licitació de 12.959.238,43 €,
IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall:
Ens
Diputació de Barcelona
ORGT
Institut del Teatre
TOTAL

Pressupost
IVA (21%)
Pressupost
màxim anual (1
anual (1 any)
any) IVA exclòs
IVA inclòs
24.735,49 €
5.194,45€
29.929,94 €
10.673.340,71 €
2.241.401,55 € 12.914.742,26 €
12.038,21 €
2.528,02 €
14.566,23 €
10.710.114,41€
2.249.124,02€ 12.959.238,43 €

Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels conceptes i imports
següents.
(Totes les notificacions fins a 20 grams sense normalitzar estaran incloses en el
tram “Fins a 50 grams”)
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA
AMB
JUSTIFICANT DE
RECEPCIÓ
Àmbit de
destinació
Local
Local
Local
Local

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.

Nombre d’unitats
estimades
anuals
2
2
2
2

Preu unitari màxim de
licitació IVA exclòs
5,40 €
5,48 €
5,82 €
6,84 €
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Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

2
2
2
1.890
47
55
4
2
2
6.316
77
27
9
2

9,14 €
9,52 €
5,40 €
5,48 €
5,82 €
6,84 €
9,14 €
9,52 €
5,47 €
5,55 €
5,90 €
6,94 €
9,29 €
9,68 €

NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA
AMB PROVA DE
LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de
destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Nombre d’unitats
estimades
anuals

Preu unitari màxim de
licitació IVA exclòs

2.372
117
154
31
2
2
1.452
2
31
31
2
2
269
198
351
517
2
2

Registre d’acords: aprovat per acord de Junta de Govern núm. 319. Data sessió: 20/06/2019

5,23 €
5,31 €
5,65 €
6,67 €
8,97 €
9,35 €
5,23 €
5,31 €
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6,77 €
9,12 €
9,51 €
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NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA
PLUS AMB
PROVA DE
LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de
destinació
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D2
D2
D2

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.

126.671
1.414
44
477.809
2.333
178
1.201.542
5.192
230

Preu unitari màxim de
licitació IVA exclòs
5,81 €
5,89 €
6,23 €
5,81 €
5,89 €
6,23 €
5,88 €
5,96 €
6,31 €

2. En data 11 de juny de 2019, el Subdirector de Logística, amb el vistiplau de la
directora de Serveis d’Edificació i Logística la cap de l’Oficina de Gestió de
Recintes, va emetre el corresponent informe d’adjudicació, la part del qual
interessa es reprodueix a continuació:
.../...
Els motius que justifiquen la tramitació d’aquesta contractació per procediment negociat
sense publicitat, previst a l’article 168 de la LCSP, són els que s’exposen a continuació:
La prestació del servei de notificacions administratives ha de complir les exigències fixades
a l’article 41 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques per a garantir la seva validesa, de manera que quedi constància del seu
enviament o posada a disposició, recepció o accés per part de l’interessat o el seu
representant, les dates i hores, el contingut íntegre i la identificació fidedigna del remitent i
destinatari de la mateixa.
Segons la disposició addicional primera de la Llei 43/2010 de 30 de desembre, del servei
postal universal, l’operador designat per prestar el servei postal universal, pel termini de 15
anys és la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA (CORREOS). L’article 22.4 preveu
que l’actuació del prestador del servei universal tindrà la presumpció de veracitat i fefaència
en el servei de notificacions administratives.
És, per tant, CORREOS qui pot, com operador designat per l’Estat per prestar el servei
postal universal, notificar amb presumpció, atorgada per llei, de veracitat i fefaència en
procediments administratius.
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En aquest sentit, la resolució 295/2018 de 18 d’octubre del Tribunal Administratiu de
Recursos Contractuals de la Junta d’Andalusia, citant la jurisprudència del Tribunal
Suprem, diu que les administracions públiques espanyoles poden, en virtut del que disposa
l’article 8 de la Directiva 97/67/CE sobre el mercat interior de serveis postal, adoptar
mesures organitzatives destinades a assegurar la fefaència en les notificacions
administratives practicades, de manera que l’administració pot optar per contractar el servei
de notificacions administratives mitjançant procediment negociat sense publicitat per a
seleccionar a licitador l’actuació del qual tingui la presumpció legal abans indicada.
Són aquests els motius que fan que s’opti per la tramitació mitjançant procediment negociat
sense publicitat per garantir la veracitat i fefaència requerida en els procediments
administratius iniciats per la Diputació de Barcelona i els ens adherits., atès que la
fefaència necessària requerida en la prestació del servei de notificacions administratives
dotades de presumpció de veracitat i fefaència en la distribució, lliurament, recepció, refús
o impossibilitat de lliurament, únicament la pot garantir el prestador del servei postal
universal, que d’acord amb la Llei 43/2010, és l’empresa prestadora del servei postal
universal, és a dir la Societat Estatal Correos y Telégrafos, SA (Correos).
1. L’oferta presentada per Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, és la següent:


els següents preus unitaris:

NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA
AMB JUSTIFICANT
DE RECEPCIÓ

Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.

Preu unitari ofert IVA
Preu unitari màxim de
exclòs
licitació IVA exclòs
3,61 €
5,40 €
3,67 €
5,48 €
3,90 €
5,82 €
4,60 €
6,84 €
6,16 €
9,14 €
6,42 €
9,52 €
3,61 €
5,40 €
3,67 €
5,48 €
3,90 €
5,82 €
4,60 €
6,84 €
6,16 €
9,14 €
6,42
€
9,52 €
3,63 €
5,47 €
3,69 €
5,55 €
3,92 €
5,90 €
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D2
D2
D2

Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

6,94 €
9,29 €
9,68 €

4,62 €
6,20 €
6,46 €

NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA
AMB PROVA DE
LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Trams de pes

Preu unitari màxim de
licitació IVA exclòs

Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

5,23 €
5,31 €
5,65 €
6,67 €
8,97 €
9,35 €
5,23 €
5,31 €
5,65 €
6,67 €
8,97 €
9,35 €
5,30 €
5,38 €
5,73 €
6,77 €
9,12 €
9,51 €

3,51 €
3,57 €
3,80 €
4,50 €
6,06 €
6,32 €
3,51 €
3,57 €
3,80 €
4,50 €
6,06 €
6,32 €
3,53 €
3,59 €
3,82 €
4,52 €
6,10 €
6,36 €

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.

Preu unitari màxim de
licitació IVA exclòs
5,81 €
5,89 €
6,23 €
5,81 €

3,85 €
3,91 €
4,14 €
3,85 €

NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA
PLUS AMB PROVA
DE LLIURAMENT
ELECTRÒNIC

Àmbit de destinació
Local
Local
Local
D1
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D1
D1
D2
D2
D2

Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.

5,89 €
6,23 €
5,88 €
5,96 €
6,31 €

3,91 €
4,14 €
3,87 €
3,93 €
4,16 €



Oferint 6 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels per a la prestació dels serveis a la
província de Barcelona, per sobre dels 10 exigits el punt 6.3 del PPT.



Oferint un termini màxim de 2 hores i trenta minuts per a la recollida de trameses
urgents en els municipis on el contractista no tingui centre d’admissió.

2. Els aspectes de negociació són els següents
1. Preu ................................................................................................fins a 46 punts
Puntuació: S’assignaran 49 punts a l’oferta presentada, sempre que no superi cap dels
preus unitaris fixats a la clàusula 1.3 del present plec
2.- Disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas i que s’utilitzin per
a la prestació del servei a la província de Barcelona....fins a 30 punts
Mitjançant aquest criteri es vol valorar la millora en la qualitat de l’aire i per tant la
disminució de la contaminació atmosfèrica i fomentar la utilització de vehicles amb
baixes emissions i energèticament més eficients.
Es valorarà que els licitadors disposin, durant tota l’execució del contracte, de vehicles
híbrids, elèctrics i/o bifuel que utilitzin gas com a combustible (GLP o GNL). Es
consideren vehicles de dos, tres i quatre rodes: motocicletes de categories L3e, L4e i
L5e, ciclomotors de categories L1e i L2e, turismes (M1) i furgonetes (N1).
Puntuació: S’assignaran 0 punts si l’oferta s’ajusta al mínim exigit als punts 6.3 del PPT
i 2.2 del PCAP de 10 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuel, i 5 punts per cada vehicle
híbrid, elèctric i/o bifuel de més ofert, fins arribar als 30 punts en el seu cas.
3.- Reducció del termini de recollida de trameses urgents en els municipis on el
contractista no tingui centre d’admissió.......................................... fins a 24 punts
Mitjançant aquest criteri es vol valorar la rapidesa en atendre el servei, garantint
d’aquesta manera el compliment dels terminis legals.
Puntuació: S’assignaran 0 punts si l’oferta s’ajusta al màxim exigit al punt 4.3 del PPT
de 3 hores des de la recepció de l’avís, i 4 punts per cada trenta minuts de menys, fins
arribar als 24 punts en el seu cas.
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3. La puntuació obtinguda segons l’oferta és:
CRITERI
Preu
Disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas
i que s’utilitzin per a la prestació del servei a la província de
Barcelona
Reducció del termini de recollida de trameses urgents en els
municipis on el contractista no tingui centre d’admissió
PUNTUACIÓ TOTAL

PUNTUACIÓ
46
30
4
80

Atès tot l’exposat i un cop negociats els preus del contracte, el sotasignat proposa
l’adjudicació de la contractació de la prestació del servei, social i ambientalment
responsable, de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, a la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, amb NIF A-83052407, d’acord amb la seva
oferta. .../...”

3. Cal disposar la despesa pluriennal de 29.929,94 € (IVA inclòs) derivada d’aquesta
contractació, corresponent a la Diputació de Barcelona, que es farà efectiva a
càrrec de les aplicacions pressupostàries següents, restant inalterable el
pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris:
Exercici
2019
2020

Import
7.482.49€
22.447,45€

Orgànic
10410
10410

Programa
92020
92020

Econòmic
22201
22201

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. Tot d’acord amb el que
estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Fonaments de dret
1. Aquesta contractació, inclosa en l’Annex IV de la LCSP, està subjecta a regulació
harmonitzada, és procedent tramitar-la de forma ordinària i per procediment
negociat per raons tècniques, d’acord amb allò que disposen els articles 168 a.2) de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2. D’acord amb l’establert a l’art. 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal per a
exercicis posteriors al que s’autoritza, condicionats a l’existència de consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos.
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3. La clàusula 1.4) del Plec de Clàusules Administratives Particulars preveu la
possibilitat de mantenir íntegrament la totalitat de la despesa aprovada per atendre
major nombre d’unitats a proveir.
4. La present proposta es justifica en la circumstància que el contracte vigent acaba el
dia 1 d’octubre de 2019, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense
que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració de la
Subdirecció de Logística, Organisme de Gestió Tributària i Institut del Teatre i, en
conseqüència, per a l’interès públic.
5. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i
concordants de la LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de
referència, amb efectes 2 d’octubre de 2019.
6. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per
delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1.a) de la
Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de competicions i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 7048, de data de 9 de juliol de 2018, (publicat al BOPB de l’11 de
juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següents:
ACORDS
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb l’informe tècnic emès pel Subdirector de
Logística, amb el vistiplau de la directora de Serveis d’Edificació i Logística, de data 11
de juny de 2019, la contractació harmonitzada relativa al Servei, social i
ambientalment responsable, de notificació administrativa a la Diputació de
Barcelona i ens adherits, a la societat SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E., Unipersonal, amb NIF A83052407, pels preus unitaris,
IVA exclòs, i millores següents, d’acord amb la seva oferta:
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NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA
AMB
JUSTIFICANT DE
RECEPCIÓ
Àmbit de
destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Preu unitari ofert IVA
exclòs
3,61 €
3,67 €
3,90 €
4,60 €
6,16 €
6,42 €
3,61 €
3,67 €
3,90 €
4,60 €
6,16 €
6,42 €
3,63 €
3,69 €
3,92 €
4,62 €
6,20 €
6,46 €

NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA
AMB PROVA DE
LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de
destinació
Local
Local
Local

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
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Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

4,50 €
6,06 €
6,32 €
3,51 €
3,57 €
3,80 €
4,50 €
6,06 €
6,32 €
3,53 €
3,59 €
3,82 €
4,52 €
6,10 €
6,36 €

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.

3,85 €
3,91 €
4,14 €
3,85 €
3,91 €
4,14 €
3,87 €
3,93 €
4,16 €

NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA
PLUS AMB
PROVA DE
LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de
destinació
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D2
D2
D2


6 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels per a la prestació dels serveis a la
província de Barcelona, per sobre dels 10 exigits el punt 6.3 del PPT.



Un termini màxim de 2 hores i trenta minuts per a la recollida de trameses
urgents en els municipis on el contractista no tingui centre d’admissió.
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Àrea de Presidència
Servei de Contractació

Segon. DETERMINAR que la despesa d’aquesta contractació de 12.959.238,43 € IVA
inclòs es desglossa de la forma següent:


Respecte a la Diputació de Barcelona, la despesa de 29.929,94 €:
Exercici
2019
2020



Respecte a l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa de 12.914.742,26 €:
Exercici
2019
2020



Import
7.482.49€
22.447,45€

Import
3.228.685,57 €
9.686.056,69 €

Respecte a l’Institut del Teatre, la despesa de 14.566.23 €:
Exercici
2019
2020

Import
3.641,56 €
10.924,67 €

Tercer. DISPOSAR la despesa pluriennal de 29.929,94 € (IVA inclòs) derivada
d’aquesta contractació, corresponent a la Diputació de Barcelona, que es farà efectiva
a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exercici
2019
2020

Import
7.482.49€
22.447,45€

Orgànic
10410
10410

Programa
92020
92020

Econòmic
22201
22201

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. Tot d’acord amb el que
estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari i PUBLICAR l’adjudicació del
contracte en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.
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Àrea de Presidència
Servei de Contractació

Cinquè. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte
electrònicament quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la
notificació de la present resolució.
Sisè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2018/0020546

Objecte
Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis
Ref. Interna
Acte de referència

SUBDIR. LOGÍSTICA
Ser. Contractació
D0506SE01 Serveis obert
Decret Adjudicació Servei notificacions administratives DB i ens adherits per
raons tècniques
Adjudicar el Servei de notificacions administratives de la DB i ens adherits per
raons tècniques
SOC. ESTATAL CORREOS Y TEL. SA, S.M - A83052407
1903002678 - 29.929,94€ IVA inclòs
CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.
Subdir. Logística
FM / BRV (41552)
AJG 250/2019

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Carles Manel Barnés Garcia (SIG)
Promotor
Intervenció General
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Acte
Proposa

Data acte
11/06/2019, 14:50

Informat de
conformitat (f.l.p.)

12/06/2019, 09:56

Diputat/ada delegat/ada, en Jordi Martí Galbis (SIG)
funcions
Secretària General
CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia

Proposa

12/06/2019, 14:14

Dona fe de
l'aprovació de
l'acord

20/06/2019, 12:06
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