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DICTAMEN 
 
Amb la finalitat de promoure l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial 
risc d’exclusió, la Diputació de Barcelona aprova cada any una reserva social de 
contractació als efectes de preservar determinats contractes en favor dels centres 
especials de treball i de les empreses d’inserció, convertint aquesta tècnica de la 
contractació pública en un instrument per fer efectiu els objectius de Pla de mandat en 
matèria social, la inclusió i lluita contra la pobresa, foment de la cohesió i la reducció 
de desigualtats. 
 
L’article 20 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix la possibilitat que els Estats 
membres reservin el dret a participar en els procediments de contractació a tallers 
protegits i operadors econòmics l’objectiu principal dels quals sigui la integració social i 
professional de persones discapacitades o desafavorides o preveure l’execució dels 
contractes en el context de programes d’ocupació protegida, a condició que al menys 
un 30% de les persones treballadores dels tallers, els operadors econòmics o els 
programes siguin persones discapacitades o desafavorides. 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 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 (d’ara endavant LCSP), 
regula els contractes reservats en una disposició addicional, concretament la quarta, i 
ho fa incorporant algunes novetats respecte a la regulació anterior: 
 
La reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats 
contractes o de determinats lot/lots s’estableix a favor de: 
 

-Els centres especials de treball d’iniciativa social regulats a la disposició final 
catorzena de la LCSP, que afegeix un apartat 4 a l’article 43 del text refós de la 
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 
-Les empreses d’inserció, regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per 
a la regulació de les empreses d’inserció. 

 
Per primer cop es defineixen els centres especials de treball d’iniciativa social, en els 
que es requereix que els seus estatuts o a l’acord social, s’han d’obligar a la reinversió 
íntegra dels seus beneficis per a la creació d’oportunitats de treball per a persones 
amb discapacitat i la millora contínua de la seva competitivitat i de la seva activitat 
d’economia social, tenint en tot cas la facultat d’optar per reinvertir-los en el propi 
centre especial de treball o en altres centres especials de treball d’iniciativa social. 
 
Els percentatges de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social del 
centres especials de treball i de les empreses d’inserció ha de ser el previst a la seva 
normativa de referència i, en tot cas, com a mínim del 30%. 
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En el marc d’aquesta prioritat corporativa i obligació legal, amb el propòsit d’elaborar la 
proposta de dictamen per a l’aprovació de la reserva social en matèria de contractació 
per a l’exercici 2019, s’ha sol·licitat a les gerències i serveis de la Corporació la 
tramesa de la informació relativa a les contractacions que tenen previst promoure 
durant el proper any 2019 que compleixin amb els requisits de la reserva social, 
definint l’objecte, l’import previst, el tipus de procediment, i en el seu cas, si es té 
previst aprovar el contracte com un lot encabit en un procediment obert amb d’altres 
lots. 
 
La Diputació de Barcelona estableix anualment la quantia reservada per a la 
contractació amb finalitats d’integració i reinserció social. 
 
En l’exercici 2017 s’han adjudicat contractes amb reserva social per un import de 
733.409,51 €, per procediment obert, incloent l’import de les pròrrogues de contractes 
ja adjudicats, i en els 2 primers trimestres de 2018 per un import de 720.632,72 €. 
 
L’evolució de fons econòmics destinats a la contractació reservada en els darrers anys 
s’especifica a continuació: 
 
Exercici 2016 - 690.326,89 € 
Exercici 2017 - 733.409,51 € 
Exercici 2018 - 720.632,72 € 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació reunida en data 8 de febrer de 2018 ha 
aprovat la minuta del conveni de col·laboració entre la Fundació bancària “La Caixa” i 
la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d’actuacions de conservació de la 
biodiversitat als espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona i per 
l’establiment de la infraestructura verda a la província de Barcelona, el qual es va 
formalitzar el 14 de maig de 2018. 
 
El conveni té per objecte establir les condicions per a la cooperació en el 
desenvolupament i l’execució d’actuacions per a la protecció, promoció, conservació i 
millora dels espais naturals de la província de Barcelona, amb la finalitat de garantir-ne 
l’estabilitat i maduresa, mitjançant la millora de l’estat de conservació i la reducció de la 
fragilitat davant les possibles pertorbacions i entre el seus objectius específics 
determinats al pacte segon apartat b) està afavorir la integració dels col·lectius amb 
risc d’exclusió social. 
 
L’aportació de “La Caixa” per dur a terme les actuacions previstes, és d’un màxim de 
700.000 €, de dotació global pel període de dos anys a comptar des de la seva 
signatura. 
 
En relació amb les actuacions de conservació i millora del medi ambient, es donarà 
prioritat a l’ocupació de col·lectius de persones socialment desfavorides en situació o 
amb risc d’exclusió social, preferentment col·lectius d’exreclusos, exdrogoaddictes, 
immigrants i dones en situació extrema, d’acord amb la normativa contractual vigent. 
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El pacte sisè del conveni esmentat, per al seguiment de l’execució i interpretació del 
conveni es crea, des del moment de la signatura, una Comissió de Seguiment, amb les 
següents funcions: 
 
- Dur a terme el seguiment del compliment del conveni, incloent-hi el seguiment de 

l’execució de les actuacions que s’hi consideren i dels seus efectes econòmics, 
socials i ambientals. 

- Acordar i aprovar el programa de treball, a més de fer el seu seguiment i 
justificació. 

- Si escau, establir un programa específic d’actuacions a desenvolupar. 
- Revisar els aspectes operatius de les actuacions incloses en el programa de 

treball, introduint-hi les correccions que es considerin necessàries per al bon 
funcionament. 

- Definir i aprovar el pla de comunicació que s’estableix més endavant. 
- Resoldre de comú acord qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la 

interpretació o aplicació del conveni, així com altres qüestions que es considerin 
oportunes.  

 
La competència correspon a la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu la Refosa 
1/2018 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
7048/18, de 9 de juliol, publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018 (apartat 3.4.h).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

A C O R D S 
 

 
Primer.- Aprovar la reserva social de contractació de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2019, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits amb 
especial risc d’exclusió social. La contractació pública reservada es concreta en els 
termes següents: 
 
x Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja de 

recintes i edificis corporatius, la recollida selectiva de residus (grup 1), les arts 
gràfiques, els serveis de missatgeria i paqueteria, la bugaderia industrial, el 
subministrament de productes alimentaris i tèxtils, els serveis d’informació i control 
d’accessos i el suport a esdeveniments i jornades. 

 
x Els contractes reservats poden adjudicar-se per tots els procediments establerts a 

la LCSP i per contractació menor, amb els llindars establerts a la LCSP. 
 

x Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de 
treball d’iniciativa social i les empreses d’inserció, en els termes establerts per la 
normativa corresponent i sempre per les seves finalitats i activitats, d’acord amb les 
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seves normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tinguin relació directa 
amb l’objecte del contracte. 

 
x Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret 

comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la 
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de 
garanties provisionals o definitives, tot garantint i respectant els principis de llibertat 
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no 
discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors i integritat. 

 
La quantitat màxima de despesa imputable al pressupost corporatiu per a l’exercici 
2019 es fixa en un import d’1.000.000,00 €. 
 
Segon.- Aprovar la reserva social de contractació derivada dels compromisos adquirits 
per la Diputació de Barcelona en el conveni de col·laboració amb la Fundació “La 
Caixa” (aprovat per la Junta de Govern de 8 de febrer de 2018), per al 
desenvolupament d’actuacions de conservació de la biodiversitat als espais naturals 
gestionats per la Diputació de Barcelona i per l’establiment de la infraestructura verda 
a la província de Barcelona, i que entre els seus objectius específics està afavorir la 
integració dels col·lectius amb risc d’exclusió social, i que es concreta en els plans 
d’actuació que corresponen cadascun d’ells a un contracte, tot d’acord amb la 
normativa contractual vigent, sent el seu import màxim de 700.000,00 €. 
 
Tercer.- Executar aquests acords, mitjançant les resolucions o acords d’aprovació i 
adjudicació dels diferents òrgans competents de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Publicar els següents acords en la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona a la categoria de contractació pública. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2018/0012225
Codi XGL
Promotor
Tramitador Ser. Contractació
Codi classificació

SER. CONTRACTACIÓ

A0503 Instruccions i normatives internes
Títol Dictamen aprovació reserva social contractació exercici 2019 amb la finalitat

d'afavorir l'ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc
d'exclusió social

Objecte Aprovar la reserva social de contractació per a l'exercici 2019 amb la finalitat
d'afavorir l'ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc
d'exclusió social

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable - Import
Altres serveis CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.
Ref. Interna AL/ccf
Acte de referència VNIS

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

CPISR-1 Carles Manel Barnés Garcia Proposa 26/10/2018, 14:03

Coordinador/a CPISR-1 Jordi Roca Ventura Proposa 26/10/2018, 14:26

Diputat/ada delegat/ada CPISR-1 C Joan Carles Garcia
Cañizares

Proposa 09/11/2018, 06:58

Secretària General CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia Dona fe de
l'aprovació de
l'acord

29/11/2018, 14:01
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