












 

 
CONTRACTE 

 
 

Contracte : Contracte Públic 
Unitat Promotora : Servei de 
Desenvolupament i Cooperació Social 

Tipus : Serveis  
Expedient : BE-2018-3545            Procediment : Obert 

Criteris d’adjudicació: Diversos 

Títol : Serveis per a la implementació el programa Òmnia a 26 barris de 9 municipis i 1 
municipi rural de Catalunya. Lot 15: Hospitalet de Llobregat- Torrassa 1 
 

REUNITS 
  
D'una part, el senyor Chakir El Homrani i Lesfar, Conseller del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 
 
I de l'altra part, la senyora Gemma Gimeno Font 
 
OBREN: El primer, en representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
fent ús de les facultats que li són conferides per la Resolució BEF/573/2006, d’1 de març, 
de delegació de competències de la persona titular de la conselleria de Treball, Afers 
Socials i Famílies i la segona, en nom i representació de l’empresa ASSOCIACIÓ JOVES 
PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT, JOVES COM TU, amb NIF G60591310 i domicili 
social al Carrer Ronda de la Torrassa 105, 08903 de L’Hospitalet del Llobregat, d'acord 
amb la validació de poders certificada per l’Assessoria Jurídica d’aquest Departament en 
data 16 d’abril de 2019. 
   
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per a formalitzar el 
present contracte 
 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
PRIMER- En data 3 de setembre de 2018, l'òrgan de contractació va incoar el 
procediment dels Serveis per a la implementació el programa Òmnia a 26 barris de 9 
municipis i 1 municipi rural de Catalunya, Lot 15: Hospitalet de Llobregat- Torrassa 1, per 
un pressupost de licitació de 29.904,12 euros, sense IVA, i de 36.183,99 euros, IVA del 
21% inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número BE12 
D/227000700/323C/0000.   
 
SEGON.- L'aprovació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques fou acordada per l'òrgan de contractació en data 17 de 
desembre de 2018. 
 
TERCER.- La fiscalització de la despesa fou efectuada per la Intervenció Delegada de la 
Generalitat de Catalunya. 
 



 

QUART.- En data 21 de maig de 2019 es va adjudicar el contracte de referència a 
l’empresa ASSOCIACIÓ JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT, JOVES COM 
TU. 
 

CLÀUSULES DEL CONTRACTE 
 
PRIMERA.- L’empresa ASSOCIACIÓ JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT, 
JOVES COM TU, es compromet a realitzar Serveis per a la implementació el programa 
Òmnia a 26 barris de 9 municipis i 1 municipi rural de Catalunya, Lot 15: Hospitalet de 
Llobregat- Torrassa 1, amb estricta subjecció a les condicions que es fixen en el present 
contracte, al plec de clàusules administratives particulars, a les prescripcions tècniques i, 
si s’escau, a les millores de la seva oferta, documents que tenen tots ells caràcter 
contractual i que signa i accepta plenament. 
 
SEGONA.- Aquest contracte és per un preu de 29.904,12 euros, sense IVA. 
 
TERCERA.- Aquest contracte no serà objecte de revisió de preus. 
 
QUARTA.- El termini màxim d’execució serà de l’1 de gener, o des de l’endemà de la 
signatura del contracte si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2019.  
 
CINQUENA.-Per tal de respondre del compliment d’aquest contracte, l’adjudicatari s’ha 
acollit a la modalitat de retenció en el preu com a mitjà per constituir la garantia definitiva, 
per un import de 1.495,21  euros. El termini de garantia és de 1 mesos. 
 
SISENA.- Aquest contracte administratiu es podrà prorrogar fins a 4 anys més. 
 
SETENA.- L’entitat contractista ha de portar a terme els serveis objecte d’aquesta 
contractació en el temps establert al contracte. Si el contractista incorre en mora per 
causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar indistintament, per la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitats establertes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques o, en el seu defecte, a l’article 190 i 191 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,  
de Contractes del Sector Públic, per la que 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, sense que sigui necessària la intimació prèvia de la mora per part de 
l'Administració.  
 
L'import de les penalitats, per mora o per altres incompliments que es puguin preveure en 
els Plecs, no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret 
l'Administració. A més, l'Administració podrà retenir la garantia definitiva per tal 
d’assegurar el compliment de les penalitats quan no es puguin deduir del pagament, i per 
garantir la indemnització per danys i perjudicis, si escau. 
 
VUITENA.- L’entitat contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes han d’emprar 
el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de 
l’execució de l’objecte d’aquest contracte d’acord amb allò establert al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques.  
 



 

NOVENA.- L’entitat contractista renuncia a tot fur de privilegi i se sotmet a la jurisdicció 
contenciosa administrativa per al coneixement de les qüestions litigioses que se suscitin 
entre les parts.  
 
DESENA.- Corresponen a l’òrgan de contractació del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies les prerrogatives de direcció, interpretació, modificació i suspensió 
d'aquest contracte, en la forma i les condicions que la legislació de contractes del sector 
públic estableix per als de naturalesa administrativa. 
 
ONZENA.- Aquest contracte, que té caràcter administratiu, se sotmet expressament als 
preceptes continguts en la Llei 9/2017, de 8 de novembre,  de Contractes del Sector 
Públic, per la que 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. 
 
 
ASSOCIACIÓ JOVES PER LA IGUALTAT I LA 
SOLIDARITAT, JOVES COM TU 

 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES 

 
 
 

 
 

 
Gemma Gimeno Font  
Representant legal 

 
 
 
 
 
 
Chakir El Homrani i Lesfar  
Conseller 
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Àrea d'Atenció a les Persones
Servei Salut Pública

Us comunico que la Presidència delegada de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona, en data 11/02/2019, ha dictat un decret amb número de
registre 1232 sobre "Aprovar la contractació de serveis per a la dinamització de
l'exposició "Dona la volta a l'alcohol" ", el text íntegre del qual s'acompanya a
continuació de la present notificació.

AS. JOVES PER LA IGUALTAT I
LA SOLIDARITAT
HOSPITALET DE LLOBREGAT,L',
ES

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent al de la seva notificació.
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Àrea d’Atenció a les Persones 

Servei de Salut Pública 

 

 

 

 

DECRET 

 

Són competències pròpies de la Diputació de Barcelona l’assistència i la cooperació, 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 
 
La Unitat de Promoció de la Salut posa en marxa la itinerància de l’exposició “Dona la 
volta a l’alcohol” amb l’objectiu de prevenir el consum d’alcohol entre la gent jove. Pel 
bon funcionament de l’exposició, es fa necessari que aquesta sigui dinamitzada per 
una persona experta de la matèria.  
 
La tasca d’aquesta professional seria: informar de les conseqüències que genera el 
consum d’alcohol durant l’adolescència en la salut; reforçar la posició de no consumir 
alcohol i mantenir-la davant la pressió de grup; retardar l’edat d’inici en el consum; i 
reduir-ne els riscos associats mitjançant l’ús de dinàmiques participatives. 
 
Atès que el Servei gestor no disposa de mitjans propis per dur a terme aquesta tasca, 
es va contactar amb tres entitats especialistes en la prevenció del consum d’alcohol 
entre la gent jove, en la realització de tallers de prevenció als instituts i en la realització 
de dinàmiques grupals en la població adolescent. 
 
Segons l’informe tècnic emès, es proposa contractar l’Associació Joves per la Igualtat i 
la Solidaritat perquè la seva oferta econòmica és la més avantatjosa i perquè els 
objectius preventius de les seves accions van en la línia amb la que es vol treballar 
des de la Unitat de Promoció de la Salut amb la població adolescent. 
 
L’encàrrec es realitzarà segons les condicions i prescripcions específiques d’execució 
que s’esmenten seguidament: 
 

 Característiques i condicions de l’encàrrec: 
 
Objecte de l’encàrrec: 
 

La dinamització de l’exposició ”Dona la volta a l’alcohol”. 
 

Continguts de les tasques a realitzar: 
 

La dinamització de l’exposició ha de tenir un contingut tècnic que garanteixi el 
compliment dels següents objectius: 

 
o     Objectiu: 

 
 Prevenció del consum d’alcohol entre la gent jove. 
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Àrea d’Atenció a les Persones 

Servei de Salut Pública 

 

 

 

 

o   Objectius específics: 
 

- Informar de les conseqüències que genera sobre la salut el consum 
d'alcohol durant l'adolescència. 

- Reforçar la posició de no consumir alcohol i mantenir-la davant la pressió 

de grup. 

- Retardar l'edat d'inici en el consum i reduir-ne els riscos associats. 
 

o   L’encàrrec inclou: 
 

- La coordinació de les dates i horaris amb el municipi 

- La realització d’un màxim de 43 dinamitzacions en els municipis  

 

o  Durada i lloc de les dinamitzacions: 
 

 La durada de la dinamització de l’exposició serà de dues hores.  

 

Aquesta dinamització es farà en el lloc on estigui exposada l’exposició. Això   
pot ser una biblioteca, un espai juvenil, un institut... i habitualment serà en 
horari escolar.  
 

o  Obligacions i compromisos del contractista:  
 

Entre el dia 1 i el 3 de cada mes posterior a una dinamització, l’entitat  
trametrà a Unitat de Promoció de la Salut (ssp.promosalut@diba.cat): 

 

- Els indicadors de les activitats realitzades durant el mes anterior (llistat 
amb els municipis visitats, data de la realització de l’activitat i nombre 
d’assistents). 

- Els fulls d’avaluació emplenats (segons model que es facilitarà)  
- Les activitats programades per al mes següent, si s’escau. 

 

 Dades econòmiques i preu del servei: 
 
La despesa màxima per la realització de l’encàrrec és de SIS MIL VUIT-CENTS 
VUITANTA EUROS (6.880,00€) IVA exempt, d’acord amb l’art. 20.U.8 de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit, segons declara 
l’entitat, sent el preu unitari de cada dinamització de 160,00 € (IVA exempt), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60401/31100/22790 del vigent pressupost. 
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Servei de Salut Pública 

 

 

 

 

 Obligacions específiques del contractista: 
 

- L’entitat contractada haurà de disposar d’una organització amb els elements 
materials i personals suficients i adequats i capacitats professionalment per a la 
correcta execució del contracte. 

- A més, l’entitat contractada haurà de disposar de l’habilitació empresarial i/o de 
les llicències que en el seu cas siguin exigibles per a la realització de l’activitat o 
per a la prestació dels serveis que constitueixen l’objecte d’aquest contracte. 
 

- L’entitat contractada serà la responsable dels treballs realitzats pels seus 
col·laboradors i executarà el contracte al seu risc i ventura, i restarà obligada a 
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a 
conseqüència de les activitats que es requereixin per l’execució d’aquest 
contracte. 
 

- L’entitat contractada facilitarà, sense cap despesa addicional, els serveis 
professionals que es considerin necessaris per al correcte desenvolupament i 
compliment de la prestació a la que resulti obligada. 

 
- No s’admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la 

contractació.  
 

 Comprovacions de la qualitat de la prestació: 
 
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. 
 

 Prerrogatives de l’Administració contractant: 
 

L’Administració contractant té les prerrogatives establertes conforme a la normativa 
vigent en matèria de contractació pública. En aquest sentit té les prerrogatives 
d’interpretar les condicions establertes en la present resolució, resoldre els dubtes 
que puguin aparèixer durant el seu compliment, de modificar-lo per raons d’interès 
públic, suspendre la seva execució i acordar la resolució del mateix així com dels 
seus efectes. 

 

 Resolució del contracte: 
 

A més de les causes relacionades als articles 211 i 313 de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), de 8 de novembre, podran ser causes 
especials de resolució del present contracte per ser considerades com a obligacions 
contractuals essencials, les següents: 
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- El fet d’incórrer l’entitat contractada en qualsevol de les causes de prohibició per 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 del LCSP o per 
l’incompliment de les condicions establertes en el present contracte, en especial 
si durant l’execució del contracte i a criteri de la Diputació de Barcelona puguin 
derivar-se perjudicis a l’interès públic. 
 

- L’abandonament injustificat de la prestació del servei. 
 

 Jurisdicció competent del contracte: 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació i interpretació, seran 
resoltes en primera instància per l’acord entre les parts i en cas contrari s’hauran 
d’acollir als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat 
de Barcelona, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre a 
l’adjudicatària d’aquest contracte. 

 

 Cessió de drets d’ús i explotació de la propietat intel•lectual: 
 
Dels treballs encarregats dels quals es puguin derivar drets d’autor en aquest 
contracte, el contractista cedirà, a aquesta Corporació tots els drets d’explotació de 
la propietat intel·lectual de l’objecte del present contracte, i en concret, en els 
termes següents: 
 
- El contractista cedirà expressament a la Diputació de Barcelona, amb caràcter 

d’exclusivitat sense limitació temporal, es a dir, tot el temps que trigui l’obra 
derivada resultant en passar al domini públic i, per a tot l’àmbit territorial 
universal, els drets d’explotació del present encàrrec d’acord amb la vigent Llei 
de propietat intel·lectual, inclosa la seva explotació en xarxa d’Internet. Així com 
per als usos que aquesta Corporació o els seus organismes estimin convenients. 
 

- Aquests drets comprenen en particular el dret de reproducció total o parcial, 
permanent o provisional, comercialització, difusió i reimpressions posteriors que 
aquesta estimi oportú, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de 
distribució, el dret de transformació, inclosa la possibilitat de la traducció en 
qualsevol altre llengua, la seva adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret 
de comunicació pública en tot tipus de formats i suports, presents i futurs, tant 
gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que consideri més 
convenient. 

 
- El contractista garanteix a la Corporació l’originalitat dels resultats del seu treball, 

així com l’absència de càrregues o altres drets sobrevinguts sobre l’objecte del 
contracte com a conseqüència de les seves relacions contractuals prèvies, 
simultànies o posteriors de caire laboral o bé amb les entitats de gestió de drets 
d’explotació o tot altre tercer, essent al seu càrrec el pagament dels eventuals 
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drets i rescabalaments per aquestes circumstàncies o qualsevulla altra 
reclamació al respecte. 

 
- La Diputació de Barcelona es reserva les accions legalment oportunes per 

reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus 
drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.  

 

 Protecció de dades de caràcter personal: 
 
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: 

 

 
 
Responsable 
del tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la 
protecció de dades: delegatprotecdades@diba.cat 

 
Finalitat del 
tractament 

Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i 
unitats administratives de la Diputació de Barcelona. 

 
Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa 
de contractació pública i d’arxiu històric. 

 
Legitimació 
del tractament 

Compliment d’obligacions contractuals. 

 
Destinataris 
de cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les 
dades subministrades. 

 
 
 
Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat 
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a 
través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-
de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment a les oficines 
del Registre https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció 
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què 
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada 
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD. 
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Àrea d’Atenció a les Persones 

Servei de Salut Pública 

 

 

 

 

 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no 
podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de 
caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació. 
En el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a 
dades o informacions de caràcter personal, l'entitat els exigirà el compliment del deure 
de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació 
contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació de seguretat a la Diputació. 
 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el 
contractista i la Diputació establiran per escrit les obligacions de les parts per donar 
compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal. 
 

 Acceptació de les condicions: 
 

L’aprovació i posterior notificació d’aquesta resolució suposarà l’acceptació de 
l’encàrrec i la formalització de les mencionades condicions i obligacions. 

 
Vist que aquest contracte de serveis pot considerar-se contracte menor, ja que la seva 
quantia és inferior a 15.000 euros, límit que estableix l’article 118.1 de la Llei 9/2017 de 
8 de novembre, de Contractes del sector Públic (LCSP). 
 
Vista la base 40 d’execució del pressupost de la Diputació de Barcelona per al 2019, 
relativa a la contractació menor. 
 
És competència de la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, d’acord 
amb l’apartat 4.1.1.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicat al BOPB 
d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, 
publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm. 11043/18, de 26 
d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
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Àrea d’Atenció a les Persones 

Servei de Salut Pública 

 

 

 

 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- APROVAR la contractació de serveis per a la dinamització de l’exposició 
“Dona la volta a l’alcohol”, mitjançant un contracte menor, per un import màxim de  SIS 
MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS (6.880,00 €) IVA exempt, d’acord amb l’art. 
20.U.8 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit, segons 
declara l’entitat, sent el preu unitari de cada dinamització de 160,00 € (IVA exempt), 
d’acord amb el descrit a la part expositiva d’aquest decret, entenent acreditada la 
necessitat de la despesa i el compliment dels requeriments fixats en l’article 118 de la 
Llei 9/2017, d’acord amb els antecedents i informes incorporats al present expedient. 
 
Segon.- ADJUDICAR l’esmentat contracte a l’Associació Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat (CIF: G60591310), d’acord amb l’informe tècnic emès i l’oferta presentada. 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un total màxim de SIS MIL VUIT-
CENTS VUITANTA EUROS (6.880,00 €) IVA exempt, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60401/31100/22790, del pressupost del 2019. 
 
Quart.- ESTABLIR que el termini d’execució de l’encàrrec serà des de la seva 
notificació fins al 15 de desembre de 2019. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que el pagament de l'encàrrec s'efectuarà mitjançant la 
presentació de tres factures, segons els requisits que estableix la normativa vigent, i 
segons el següent detall: 
 

Factura Període d’execució de l’encàrrec 

1a Des de l’inici del contracte fins al 31/07/2019 

2a De 01/09/2019 al 30/11/2019 

3a De 01/12/2019 al 15/12/2019 

 
L’ultima factura haurà d’anar acompanyada de la memòria explicativa de les activitats 
realitzades i les avaluacions d’aquestes. 
 
Les factures es presentaran al Registre General de Factures de la Diputació de 
Barcelona, ubicat a la Rambla de Catalunya, núm. 126, planta baixa, (Barcelona), i 
hauran d’incloure la identificació del destinatari de la contractació, que en aquest cas, 
serà el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona (orgànic 60401). 
 
Alternativament, es podran presentar les factures en format electrònic a la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona, a la següent adreça 
https://seuelectronica.diba.cat/efact/ i hauran d’incloure la identificació del destinatari 
de la contractació, en aquest cas, s’inclourà el codi del Servei de Salut Pública de la 
Diputació de Barcelona. 
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Àrea d’Atenció a les Persones 

Servei de Salut Pública 

 

 

 

 

Centre Gestor: 60401, Oficina Comptable: GE0001058, Òrgan Gestor: GE0001123 i 
Unitat Tramitadora: GE0001123. 
 
Sisè.- ESTABLIR que si com a resultat de l’execució del contracte es produeix una 
diferència entre l’import màxim inicialment autoritzat i l’import dels serveis efectivament 
realitzats i pagats, es procedirà d’ofici a l’ajustament de valor negatiu corresponent. 
 
Setè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat, amb domicili a L’Hospitalet de Llobregat, Ronda de la Torrassa,105, per al 
seu coneixement i efectes. 
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NOTIFICACIÓ
AJ/00000004/0002/000022461

Vilafranca del Penedès, 16 de setembre de 2019

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio NOTIF_GEN_JGL
2194/2019/CMN

Codi validació document:
1243 0430 6552 1535 6552

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 1 de 2

JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT

RONDA DE LA TORRASSA,  105 3
08903 L'HOSPITALET LLOBREGAT

AD. 220190025571
Oficina Comptable: L01083054
Òrgan Gestor: L01083054
Unitat tramitadora: LA0007922

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 9 de setembre de 2019, ha adoptat 
entre d’altres l’acord següent:

Atès que el servei de Salut té la necessitat de contractar la realització de diferents 
tallers de promoció de la salut i de consum responsable, en els centres educatius del 
municipi, en el marc del Pla Salut Escola i Comunitat – PSEC i el Programa PIDCES del 
Servei de Joventut, dirigits a la població infantil i adolescent, per als cursos 2019-
2020, 2020-2021 i 2021-2022, segons expedient número 2194/2019/CMN.

Atès que la competència per a contractar correspon a aquesta Junta de Govern Local, 
d’acord amb l’apartat 1 de la disposició segona del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic i amb el decret de delegació d’atribucions de l’alcaldia a favor de la 
Junta de Govern Local, de 17 de juny de 2019.

Atès l’informe del Servei de Compres, així com l’informe tècnic del servei 
corresponent, en el sentit que un cop fetes les valoracions oportunes es formula una 
proposta d’adjudicació a favor dels següents professionals, per a la realització dels 
tallers que es detallen tot seguit, la qual proposta d’accepta. 

PROVEÏDOR PREU
MOTIVACCIÓ 110,00 €
FLECA ARESTA SCCL 130,00 €
REGINA ALEMANY 175,00 €
ABD 80,00 €
ABD 150,00 €
ABD 150,00 €
ACTUA, SCCL 150,00 €
ACTUA, SCCL 90,00 €
PROGAT 54,45 €
JIS 160,00 €
ABD 150,00 €
ABD 90,00 €
ABD 145,00 €
FLECA ARESTA SCCL 160,00 €
FLECA ARESTA SCCL 150,00 €

http://www.vilafranca.cat/validacio
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S’ACORDA:

Adjudicar als proveïdors que tot seguit es relacionen, la realització de diferents tallers 
de promoció de la salut i de consum responsable, en els centres educatius del 
municipi, dirigits a la població infantil i adolescent, per als cursos 2019-2020, 2020-
2021 i 2021-2022, segons expedient número 2194/2019/CMN. Els diferents tallers es 
contractaran segons la demanda dels centres educatius:

TALLER NOM DEL TALLER PROVEÏDOR PREU
1a) ESTIMA LES TEVES DENTS MOTIVACCIÓ 110,00 €
1b) DEL CAMP AL PLAT FLECA ARESTA SCCL 130,00 €
1c) ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA REGINA ALEMANY 175,00 €
2a) DIGUEM NO AL BULLYING ABD 80,00 €
2b) QUÈ ÉS EL BULLYING? ABD 150,00 €
2c) ASSETJAMENT ENTRE IGUALS, BULLYING ABD 150,00 €
2d) PRIVACITAT A LES XARXES SOCIALS ACTUA, SCCL 150,00 €
2e) QUI VEU EL MEU PERFIL? ACTUA, SCCL 90,00 €
2f) TINENÇA RESPONSABLE D'ANIMALS PROGAT 54,45 €
3a) EDUCACIÓ SEXUAL JIS 160,00 €
3b) INTEL·LIGÈNCIA SEXUAL ABD 150,00 €
4a) SUBSTÀNCIES ADDITIVES I ABD 90,00 €
4b) SUBSTÀNCIES ADDITIVES II ABD 145,00 €
5a) REDUIM ELS PLÀSTICS FLECA ARESTA SCCL 160,00 €
5b) DESVESTIM LA ROBA FLECA ARESTA SCCL 150,00 €

Imputar les despeses derivades de la contractació dels tallers a les partides següents 
del pressupost municipal de l’exercici que correspongui: els tallers de salut a la 
partida 3.31101.22699, a excepció dels tallers sobre substàncies addictives, que 
s’imputaran a la partida del Pla Local de Drogues, 3.31102.22699, i els tallers de 
consum responsable a la partida 3.49301.22699 (OMIC). 

Contra aquest acte administratiu que es notifica, el qual es definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de 
reposició davant el mateix òrgan municipal que l’ha dictat, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la data de recepció d’aquesta notificació.
Contra l’acte de resolució expressa del recurs de reposició, o bé directament contra aquest acte administratiu, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini de dos mesos que s’han de comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. Tanmateix, podeu presentar qualsevol altre recurs que considereu adient d’acord 
amb la llei.
Aquest Ajuntament disposa de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges, que té entre les seves competències la de supervisar les 
actuacions i les decisions municipals, amb la finalitat de defensar els drets i les llibertats de la ciutadania. Així doncs, si creieu que arran de la 
tramitació de la resolució o acord que es notifica s’han vulnerat els vostres drets, se us ha causat indefensió o s’han omès els principis de 
transparència, accés a la informació o bona administració, podeu demanar també, de manera gratuïta, la intervenció de la Sindicatura. Heu de tenir 
en compte, però, que això no suspèn en cap cas els terminis legals per interposar els recursos corresponents que se us han indicat anteriorment.

http://www.vilafranca.cat/validacio
Eduard Marcó i Alberti

El secretari,
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Àrea / Unitat

Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals, Economia i Promoció de la 
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Secretaria
BRU  
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Document

SEC13I0ZK
Expedient

1520/2017
Data

06-05-2019

MARIA EUGENIA ABARCA MARTÍNEZ, secretària de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat

CERTIFICO:

Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 06 de 
maig de 2019 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

"7.- Modificació del contracte de gestió dels serveis de promoció i d'educació per 
a la salut (exp. 1520/17).

Vist l’expedient número 1520/2017, relatiu al servei consistent en la gestió dels serveis 
de promoció i d’educació per a la salut.

Atès que, per acord de la Junta de Govern Local de 18 d’abril de 2017 es va adjudicar el 
contracte de referència a favor de l’Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat, amb 
NIF: G-60591310, per un import anual de 71.250 € d’IVA exempts.

Vist l’informe emès pel cap de Secció de Salut Pública i Consum amb data 15 d’abril de 
2019, on expressa la necessitat de modificar el contracte per l’augment de les accions i 
les hores dedicades a aquestes accions, a partir del 26 d’abril de 2019 i fins el 25 d’abril 
de 2021.

Vist el mateix informe pel qual la Cap de Secció de Salut Pública i Consum on s’informa 
de la pròrroga del contracte del 26 d’abril de 2019 al 25 d’abril de 2021.

Vist l’escrit de l’empresa adjudicatària, Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat, amb 
NIF: G-60591310, de data 11 d’abril de 2019, en el que sol·liciten la modificació i pròrroga 
del contracte.

Vista la clàusula XII.1. del plec de clàusules administratives, que permet modificar el 
contracte en un percentatge màxim del 30%.

Atès la clàusula I.5 del plec de condicions relativa al termini de durada del contracte.

Atès que, tant l’art. 274.2 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim Local de Catalunya, com els articles 219 i 296 
(subministrament) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), autoritzen 
l’òrgan de contractació per a modificar els contractes administratius.

Atès el Decret d'organització DEC/3817/2015, de 25 de juny, publicat en el BOP del 09 
de juliol de 2015, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
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Primer.- Modificar el contracte consistent en el servei consistent en la gestió dels serveis 
de promoció i d’educació per a la salut amb l’Associació Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat, amb NIF: G-60591310, per l’augment de les accions i les hores dedicades a 
aquestes accions, a partir del 26 d’abril de 2019 i fins el 25 d’abril de 2021, amb una 
repercussió econòmica anual en més de 19.500 €, exempts d’IVA.

Conseqüentment el pressupost màxim anual quedarà fixat de la següent manera:

Partides Centres 
de cost

Import 
adjudicació

Import IVA 
exempt any 

2019

Increment 
modificació 
any 2019

Import IVA 
exempt any 

2020

Increment 
modificació 
any 2020

(32) 3112 22799
(32) 493 22699

203.306
203.301

68.050,00 €
3.200,00 €

86.250,00 €
4.500,00 €

18.200,00 €
1.300,00 €

86.250,00 €
4.500,00€

18.200,00 €
1.300,00 €

Segon.- Prorrogar el contracte de servei consistent en la gestió dels serveis de promoció i 
d’educació per a la salut amb l’Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat, amb NIF: 
G-60591310, pel període de dos anys comptats a partir del 26 d’abril de 2019 i fins al 25 
d’abril de 2021, per un import anual de 86.250 €, IVA exempt, a la partida (32) 3112 
22799 i 4.500 €, IVA exempt, a la partida (32) 493 22699, i als centres de cost 203.306 i 
203.301.

Tercer.- Requerir el contractista perquè, en el termini màxim de 10 dies hàbils, constitueixi 
una garantia suplementària de 975 €, amb la finalitat que guardi la deguda proporció amb 
el pressupost total i posteriorment a que comparegui a la secció de contractació i Patrimoni 
per a la corresponent formalització del contracte de modificació.

Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat, als 
departaments de Comptabilitat, Salut Pública i Consum, Prevenció de Riscos Laborals i al 
responsable del contracte."

I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.

El Prat de Llobregat

Vist i plau,

F_GRPFIRMA_TALCALDE F_FIRMA_7



Servei Salut Pública

Us comunico que la Presidència delegada de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania
i Benestar de la Diputació de Barcelona, en data 11/12/2019, ha dictat un decret
amb número de registre 14345 sobre "Aprovar el contracte menor de serveis per a
la dinamització de l'exposició "Dona la volta a l'alcohol"", el text íntegre del qual
s'acompanya a continuació de la present notificació.

AS. JOVES PER LA IGUALTAT I
LA SOLIDARITAT
HOSPITALET DE LLOBREGAT,L',
ES

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent al de la seva notificació.
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Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 

Servei de Salut Pública 

 
 
 

 

 

 

DECRET 

 

Aprovar el contracte menor de serveis per a la dinamització de l’exposició “Dona 
la volta a l’alcohol”  
(exp.2019/0020384) 

 

Són competències pròpies de la Diputació de Barcelona l’assistència i la cooperació, 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 
 
La Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública gestiona la itinerància de 
l’exposició “Dona la volta a l’alcohol” a diferents municipis amb l’objectiu de prevenir el 
consum d’alcohol entre la gent jove.  
 
La dinamització de l’exposició consisteix en informar de les conseqüències que genera 
el consum d’alcohol durant l’adolescència en la salut; reforçar la posició de no 
consumir alcohol i mantenir-la davant la pressió de grup; retardar l’edat d’inici en el 
consum; i reduir-ne els riscos associats mitjançant l’ús de dinàmiques participatives. 
 
Pel bon funcionament de l’exposició i per les bones valoracions que s’han fet de les 
dinamitzacions d’aquesta, es fa necessari que es continuï dinamitzant per una persona 
experta en la matèria. 
 
Per realitzar aquestes tasques necessitem comptar amb un suport extern, ja que el 
Servei de Salut Pública no disposa de recursos humans suficients per dur-les a terme.  
 

Segons l’informe tècnic emès, es proposa contractar l’Associació Joves per la Igualtat i 
la Solidaritat perquè la seva oferta econòmica és la més avantatjosa i perquè els 
objectius preventius de les seves accions van en la línia amb la que es vol treballar 
des de la Unitat de Promoció de la Salut amb la població adolescent. 
 
L’encàrrec es realitzarà segons les condicions i prescripcions específiques d’execució 
que s’esmenten seguidament: 
 

 Característiques i condicions de l’encàrrec: 
 
Objecte de l’encàrrec: 
 

La dinamització de l’exposició ”Dona la volta a l’alcohol”. 
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Continguts de les tasques a realitzar:  
 
o Objectiu 

 
- Prevenció del consum d’alcohol entre la gent jove 

 
o Objectius específics: 

 
- Informar de les conseqüències que genera sobre la salut el consum d'alcohol 

durant l'adolescència. 
- Reforçar la posició de no consumir alcohol i mantenir-la davant la pressió de 

grup. 
- Retardar l'edat d'inici en el consum i reduir-ne els riscos associats. 

 
o L’encàrrec inclou: 

 
1. La coordinació de les dates i horaris amb el municipi 
2. La realització d’un màxim de 35 dinamitzacions en els municipis  
 

o Durada i lloc de les dinamitzacions: 
 

La durada de la dinamització de l’exposició serà de dues hores.  

 

Aquesta dinamització es farà en el lloc on estigui exposada l’exposició. Això pot ser 

una biblioteca, un espai juvenil, un institut... i habitualment serà en horari escolar.  

 

o  Obligacions i compromisos del contractista: 

 

Entre el dia 1 i el 3 de cada mes posterior a una dinamització, l’empresa trametrà a la 

Unitat de Promoció de la Salut (ssp.promosalut@diba.cat): 

 

- Els indicadors de les activitats realitzades durant el mes anterior (llistat 

amb els municipis visitats, data de la realització de l’activitat i nombre 

d’assistents). 

- Els fulls d’avaluació emplenats (segons model que es facilitarà)  

- Les activitats programades per al mes següent, si s’escau. 
 

 Dades econòmiques i preu del servei: 
 

La despesa màxima per a la realització de l’encàrrec és de CINC MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA EUROS (5.950,00€) IVA exempt, d’acord amb l’art. 20.U.8 de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit, segons declara l’entitat, 
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sent el preu unitari de cada dinamització de 170,00 € (IVA exempt), restant 
condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària 
G/60401/31100/22790 del pressupost del servei de Salut Pública per a l’exercici 2020. 
 

 Obligacions específiques del contractista: 
 

- L’entitat contractada haurà de disposar d’una organització amb els elements 
materials i personals suficients i adequats i capacitats professionalment per a la 
correcta execució del contracte. 
 

- A més, l’entitat contractada haurà de disposar de l’habilitació empresarial i/o de 
les llicències que en el seu cas siguin exigibles per a la realització de l’activitat o 
per a la prestació dels serveis que constitueixen l’objecte d’aquest contracte. 
 

- L’entitat contractada serà la responsable dels treballs realitzats pels seus 
col·laboradors i executarà el contracte al seu risc i ventura, i restarà obligada a 
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a 
conseqüència de les activitats que es requereixin per l’execució d’aquest 
contracte. 
 

- L’entitat contractada facilitarà, sense cap despesa addicional, els serveis 
professionals que es considerin necessaris per al correcte desenvolupament i 
compliment de la prestació a la que resulti obligada. 

 
- No s’admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la 

contractació. 
 

 Comprovacions de la qualitat de la prestació: 
 
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. 
 

 Prerrogatives de l’Administració contractant: 
 

L’Administració contractant té les prerrogatives establertes conforme a la normativa 
vigent en matèria de contractació pública. En aquest sentit té les prerrogatives 
d’interpretar les condicions establertes en la present resolució, resoldre els dubtes 
que puguin aparèixer durant el seu compliment, de modificar-lo per raons d’interès 
públic, suspendre la seva execució i acordar la resolució del mateix així com dels 
seus efectes. 
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 Resolució del contracte: 
 

A més de les causes relacionades als articles 211 i 313 de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), de 8 de novembre, podran ser causes 
especials de resolució del present contracte per ser considerades com a obligacions 
contractuals essencials, les següents: 
 
- El fet d’incórrer l’entitat contractada en qualsevol de les causes de prohibició per 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o per 
l’incompliment de les condicions establertes en el present contracte, en especial 
si durant l’execució del contracte i a criteri de la Diputació de Barcelona puguin 
derivar-se perjudicis a l’interès públic. 
 

- L’abandonament injustificat de la prestació del servei. 
 

 Jurisdicció competent del contracte: 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació i interpretació, seran 
resoltes en primera instància per l’acord entre les parts i en cas contrari s’hauran 
d’acollir als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat 
de Barcelona, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre a 
l’adjudicatària d’aquest contracte. 

 

 Cessió de drets d’ús i explotació de la propietat intel·lectual: 
 
Dels treballs encarregats dels quals es puguin derivar drets d’autor en aquest 
contracte, el contractista cedirà, a aquesta Corporació tots els drets d’explotació de 
la propietat intel·lectual de l’objecte del present contracte, i en concret, en els 
termes següents: 
 
- L’entitat contractada cedirà expressament a la Diputació de Barcelona, amb 

caràcter d’exclusivitat sense limitació temporal, es a dir, tot el temps que trigui 
l’obra derivada resultant en passar al domini públic i, per a tot l’àmbit territorial 
universal, els drets d’explotació del present encàrrec d’acord amb la vigent Llei 
de propietat intel·lectual, inclosa la seva explotació en xarxa d’Internet. Així com 
per als usos que aquesta Corporació o els seus organismes estimin convenients. 
 

- Aquests drets comprenen en particular el dret de reproducció total o parcial, 
permanent o provisional, comercialització, difusió i reimpressions posteriors que 
aquesta estimi oportú, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de 
distribució, el dret de transformació, inclosa la possibilitat de la traducció en 
qualsevol altre llengua, la seva adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret 
de comunicació pública en tot tipus de formats i suports, presents i futurs, tant 
gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que consideri més 
convenient. 
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- L’entitat contractada garanteix a la Corporació l’originalitat dels resultats del seu 
treball, així com l’absència de càrregues o altres drets sobrevinguts sobre 
l’objecte del contracte com a conseqüència de les seves relacions contractuals 
prèvies, simultànies o posteriors de caire laboral o bé amb les entitats de gestió 
de drets d’explotació o tot altre tercer, essent al seu càrrec el pagament dels 
eventuals drets i rescabalaments per aquestes circumstàncies o qualsevulla altra 
reclamació al respecte. 

 
- La Diputació de Barcelona es reserva les accions legalment oportunes per 

reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus 
drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.  

 

 Protecció de dades de caràcter personal:  
 

D’acord amb el 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, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa estatal o 
autonòmica que la desenvolupi , s’informa a la contractista i al seu personal: 

 
Responsable 
del tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, 
queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de 
dades: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Gestió i tramitació dels contractes del sector públic dels òrgans i unitats 
administratives de la Diputació de Barcelona. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. 

Legitimació 
del tractament Compliment d’obligacions contractuals. 

 

Destinataris 
de cessions o 
transferències 

Les dades identificatives de qui subscrigui el contracte poden ser 
publicades a la Plataforma de serveis de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya, que és on es troba el perfil del contractant de la 
Diputació. No s’han previst altres cessions més enllà de les previstes per la 
llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 
subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de 
les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la 
Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp o presencialment o per correu postal a Rambla 
Catalunya, 126, 08008 Barcelona 

Pàgina 6

Codi Segur de Verificació (CSV): d37a16cfd481bad901c9 Document signat electrònicament mitjançant Actuació Administrativa
Automatitzada. (Decret núm. 7850/19, de 17/06/2019).
Podeu verificar l'autenticitat del document a l'adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Registre de sortida: 1900129705  Data de sortida: 20/12/2019, 11:15



 
 
 
 

Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 

Servei de Salut Pública 

 
 
 

 

 

 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot 
interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de 
control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència 
habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el 
tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 

Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu la contractista no 
podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de 
caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació. 
En el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a 
dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del 
deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir 
accés en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de 
finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació de 
seguretat a la Diputació. 
 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals la 
contractista i la Diputació establiran per escrit les obligacions de les parts per donar 
compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal.  

 

 Acceptació de les condicions: 
 

L’aprovació i posterior notificació d’aquesta resolució suposarà l’acceptació de 
l’encàrrec i la formalització de les mencionades condicions i obligacions. 

 
Atès que aquest contracte de serveis pot considerar-se contracte menor, ja que la 
seva quantia és inferior a 15.000 euros, límit que estableix l’article 118.1 de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic (LCSP). 
 
Atès el que estableixen els apartats 1 i 3 de l’article 118 de la mateixa norma en relació 
a la tramitació de l’expedient de contractació en els contractes menors. 
 

Vist que la base 40 de les Bases d’Execució del Pressupost 2019 estableix que en els 
contractes menors de valor estimat igual o superior als 5.000 € (IVA exclòs), cal 
tramitar una proposta de resolució aprovatòria, un informe justificatiu de la despesa i la 
corresponent operació comptable AD, i incorporar en l’expedient els informes previstos 
en l’article 118.3 de la LCSP i, en el cas de contractes de serveis, l’informe previst en 
l’article 116.4.f) de la LCSP, tot d’acord amb la Instrucció sobre la tramitació dels  
contractes menors. 
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És competència de la Presidència delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i 
Benestar per delegació de la Presidència de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
l’apartat setè, punt I.1. b) de la part resolutiva del decret número 8924/2019, de data 
23 de juliol de 2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències 
de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des 
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB 
del 25 de juliol de 2019, modificat parcialment per decret número 8985/2019, de data 
26 de juliol de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i per Decret núm. 
9775/19, de data 13 de setembre de 2019, publicat al BOPB de data 18 de setembre 
de 2019. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- APROVAR la contractació de serveis per a la dinamització de l’exposició 
“Dona la volta a l’alcohol”, mitjançant un contracte menor, per un import màxim de 
CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (5.950,00 €) IVA exempt, d’acord amb 
l’art. 20.U.8 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit, 
segons declara l’entitat, sent el preu unitari de cada dinamització de 170,00 € (IVA 
exempt), d’acord amb el descrit a la part expositiva d’aquest decret, entenent 
acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels requeriments fixats en 
l’article 118 de la Llei 9/2017, d’acord amb els antecedents i informes incorporats al 
present expedient 
 
Segon.- ADJUDICAR l’esmentat contracte a l’Associació Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat (CIF: G60591310), d’acord amb l’informe tècnic emès i l’oferta presentada. 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un total màxim de CINC MIL 
NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (5.950,00 €) IVA exempt, restant condicionada a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària G/60401/31100/22790, 
del pressupost del Servei de Salut Pública per a l’exercici del 2020. 
 
Quart.- ESTABLIR que el termini d’execució de l’encàrrec serà des de l’1 de gener fins 
al 15 de desembre de 2020. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que el pagament de l'encàrrec s'efectuarà mitjançant la 
presentació de tres factures, segons els requisits que estableix la normativa vigent, i 
segons el següent detall: 
 
Factura Període d’execució de l’encàrrec Període de presentació de factura 

1a Des de l’inici del contracte fins al 30/06/2020 Abans de l’1 d’agost de 2020 

2a De 01/07/2020 al 30/11/2020 Abans del 10 de desembre de 2020 

3a De 01/12/2020 al 15/12/2020 A partir de l’1 de gener de 2021 
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L’ultima factura haurà d’anar acompanyada de la memòria explicativa de les activitats 
realitzades i les avaluacions d’aquestes. 
 
Les factures es presentaran al Registre General de Factures de la Diputació de 
Barcelona, ubicat a la Rambla de Catalunya, núm. 126, planta baixa, (Barcelona), i ha 
d’incloure la identificació del destinatari de la contractació, que en aquest cas, serà el 
Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona (orgànic 60401). 
 
Alternativament, es podrà presentar la factura en format electrònic a la seu electrònica 
de la Diputació de Barcelona, a la següent adreça https://seuelectronica.diba.cat/efact/ 
i ha d’incloure la identificació del destinatari de la contractació, en aquest cas, 
s’inclourà el codi del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona: 
 
Centre Gestor: 60401, Oficina Comptable: GE0001058, Òrgan Gestor: GE0001123 i 
Unitat Tramitadora: GE0001123. 
 
Sisè.- ESTABLIR que si com a resultat de l’execució del contracte es produeix una 
diferència entre l’import màxim inicialment autoritzat i l’import dels serveis efectivament 
realitzats i pagats, es procedirà d’ofici a l’ajustament de valor negatiu corresponent.  
 
Setè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat, amb domicili a L’Hospitalet de Llobregat, Ronda de la Torrassa,105, per al 
seu coneixement i efectes. 
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