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Núm. 7394
diPUtAció de GirOnA  
Contractació 

Edicte d’aprovació del Catàleg de serveis de la Diputació de Girona als 
ajuntaments de la demarcació de Girona en compra pública estratègica 

El Ple de la Diputació de Girona de, en sessió de data 07/08/2018, 
va aprovar el catàleg de serveis de la Diputació de Girona als ajun-
taments de la demarcació de Girona en compra pública estratègica.

Aquesta instrucció entrarà en vigor des del dia da la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona i el seu text integra, de la 
qual es fa públic per al seu coneixement general, diu així:

Primer. Aprovar el “catàleg de serveis de la Diputació de Girona als 
ajuntaments de la demarcació de Girona en compra pública estratè-
gica”, que es transcriu a continuació: 

CATÀLEG DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS 
AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA EN COM-
PRA PÚBLICA ESTRATÈGICA

1.  INTRODUCCIÓ

L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local (LRBRL), modificat per la Llei 27/2013, de 27 de des-
embre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, 
determina que són competències pròpies de la Diputació:

a)  La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la 
prestació integral i adequada dels serveis de competència muni-
cipal a la totalitat del territori provincial.

b)  L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als muni-
cipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

g)  La prestació dels serveis d’administració electrònica i la con-
tractació centralitzada en els municipis amb població inferior a 
20.000 habitants

La llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
suposa la incorporació de les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer al nos-
tre ordenament, fet que implica el canvi de paradigma d’una 
contractació basada a la compra de béns i serveis a una compra 
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pública estratègica, basada en els eixos mediambientals, socials 
i d’innovació que inspira l’estratègia  Europa 2020. Aquest canvi 
suposa un increment en la complexitat dels processos de compra 
pública que els municipis petits no poden assolir sense un recol-
zament real i efectiu per part de les diputacions provincials. En 
aquest sentit la Disposició addicional tercera de l’esmentada llei 
determina que seran les Diputacions provincials les encarregades 
d’assistir als petits municipis en l’aplicació de la llei de contractes. 
Més concretament l’apartat sisè de la Disposició addicional segona 
LCSP determina que els municipis de menys de 5.000 habitants 
podran encomanar la gestió dels procediments de contractació a 
les diputacions provincials

L’Àrea de contractació pública de la Diputació de Girona, en 
l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, proposa la creació del Catàleg 
de serveis de la Diputació de Girona en compra pública estratègica, 
amb l’objectiu d’oferir als municipis, prioritàriament als de menor 
població i menys capacitat econòmica i de gestió, les eines neces-
sàries per exercir l’activitat de compra pública del seu municipi 
d’acord amb els nous requeriments establerts en la nova normativa 
contractual. 

Aquest Catàleg recull els serveis que s’ofereixen, els ens locals be-
neficiaris, la forma de realització i el procediment de sol·licitud i 
acceptació. 

2.  SERVEIS QUE ES PRESTEN

És objecte d’aquest Catàleg de serveis és regular la prestació, per 
part de la Diputació de Girona, del servei d’assistència als municipis 
en la compra pública estratègica. 

Programes que s’ofereixen als municipis gironins:

Programa 1: Suport jurídic en la tramitació de la contractació menor   

•  Contingut: El Ple de la Diputació de Girona de 17 d’abril de 2018 
va aprovar la instrucció sobre la tramitació de contractes menors a 
la Diputació i al seu grup institucional.  Aquesta instrucció incor-
pora tots els procediments i tots els models per adaptar la contrac-
tació menor a les noves exigències derivades de l’entrada en vigor 
de la nova llei de contractes del sector públic. 

•  Acció: S’habilitarà un espai a la pàgina web de la Diputació on es 
podran consultar i descarregar la instrucció i tot el seu modelatge 
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adjunt per tal que els ajuntaments puguin adaptar-la a l’estructura 
interna de cada Corporació i ajustar la tramitació de la contracta-
ció menor a la nova llei de contractes del sector públic.  

Programa 2: Suport tècnic en la tramitació automàtica de procedi-
ments abreujats

•  Contingut: L’article 159.6 LCSP permet la tramitació dels pro-
cediments oberts simplificats de forma abreujada, sempre que 
els imports siguin inferiors a 35.000 € VEC (serv i subm.) i 
80.000 € VEC (Obres) i tots els criteris d’adjudicació siguin 
quantificables mitjançant formules. Per tramitar aquest pro-
cediment cal usar dispositius informàtics per generar les ofer-
tes i per valorar-les de forma automàtica atès que en aquest 
procediment no es preveu la constitució de les meses de con-
tractació. 

•  Acció: S’habilitarà un espai a la pàgina web de la Diputació on es 
podran consultar i descarregar els models tipus de plec de clàu-
sules administratives particulars adaptades a aquest procediment 
obert simplificat abreujat i es facilitarà l’accés a l’aplicatiu elabo-
rat per la Diputació de Girona per generar i valorar les ofertes 
econòmiques de forma automatitzada, segura i interoperable amb 
l’aplicatiu del sobre digital de l’AOC (Administració Oberta de 
Catalunya). 

Programa 3: SICAPgi (sistema dinàmic de compra pública de la Di-
putació de Girona)

•  Contingut: La llei de contractes del sector públic regula, com 
a una tècnica de racionalització de la contractació, els sistemes 
dinàmics d’adquisició, on els òrgans de contractació poden ar-
ticular l’adquisició de béns i serveis i la realització d’obres de 
forma dinàmica creuant les ofertes i les demandes dins d’un 
sistema dinàmic obert, on les empreses podran integrar-s’hi en 
qualsevol moment. 

•  Acció: En el moment en el qual entri en funcionament l’aplicatiu 
SICAPgi, tots aquells ajuntaments que tinguin aprovat el pro-
jecte d’obres i vulguin tramitar la contractació pel procediment 
obert simplificat (valor estimat del contracte inferior a 2 milions 
d’euros) podran sol·licitar l’entrada en el sistema dinàmic i prèvia 
avaluació i acceptació de la sol·licitud per part de la Diputació de 
Girona, aquesta realitzarà  tot el procés de licitació, deixant única-
ment com a tasca de l’ajuntament la preceptiva adjudicació i for-
malització del contracte d’obres. 
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Programa 4: Suport jurídic en la preparació i licitació de contractes 
públics 

•  Contingut: La Disposició addicional tercera de la llei de contrac-
tes del sector públic determina que les diputacions assistiran als 
petits municipis de menys de 5.000 habitants, per tal que puguin 
aplicar la llei de contractes. L’elaboració dels plecs de clàusules 
administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques 
són els documents administratius més complexos i determinants 
de tot el procés de licitació. 

•  Acció: Un cop acceptada la sol·licitud es realitzarà un acompanya-
ment jurídic en la preparació de tota la documentació administra-
tiva per licitar el contracte i es mantindrà un assessorament legal 
fins a la seva adjudicació. A aquest assessorament es podrà afe-
gir el suport tècnic en la redacció de les prescripcions tècniques i 
l’assistència a les preceptives meses de contractació, sempre que 
la Diputació de Girona disposi d’aquest suport tècnic i material 
necessari. 

Programa 5: Formació en l’àmbit de la compra pública estratègica 

Anualment, la Diputació de Girona dissenyarà i aprovarà un pla de 
formació per als beneficiaris, adaptat a les peticions rebudes i a la 
disponibilitat i suficiència dels recursos.

3.  BENEFICIARIS DEL PLA

El Catàleg de serveis de la Diputació de Girona en compra pública 
estratègica és accessible a tots els ajuntaments de la demarcació de 
Girona. Els programes 1, 2 i 4 estaran oberts i a l’abast de tothom 
i específicament l’aplicatiu informàtic del programa 2 ja verificarà 
automàticament aquesta condició per poder-hi accedir. 

Poden sol·licitar els recursos del programa 3 els ens locals de la de-
marcació de Girona amb una població inferior a 5.000 habitants, 
mitjançant la presentació telemàtica per l’EACAT del formulari de 
sol·licitud de recursos del servei, disponible a la pàgina web de la 
Diputació de Girona.

Aquest servei restarà obert a les entitats locals de la demarcació de 
Girona amb una població superior a 5.000 habitants si el servei dis-
posa de recursos suficients, i no condiciona ni limita el servei a les 
entitats locals amb una població inferior.
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4.  CRITERIS DE SELECCIÓ

Pel “programa 3: Suport jurídic en la preparació i licitació de con-
tractes públics”, l’ordre d’atenció de les sol·licituds rebudes es de-
terminarà d’acord amb el criteri d’ordre d’entrada de les pròpies 
sol·licituds. 

Aplicant els criteris anteriors, trimestralment, es planificaran les ac-
tuacions que s’hagin de realitzar en funció de les sol·licituds pen-
dents d’executar i de les rebudes en el període, l’antiguitat de la 
sol·licitud del servei i les capacitats disponibles. 

5.  FINANÇAMENT I REALITZACIÓ DEL SERVEI

Els serveis inclosos dins d’aquest Catàleg de serveis es finançaran 
amb els recursos propis de la Diputació de Girona.

Els serveis es prestaran amb els mitjans propis de l’àrea de Contracta-
ció pública de la Diputació de Girona amb col·laboració amb la resta 
de departaments de la pròpia Diputació o entitats que formen el seu 
grup institucional i amb les contractacions externes que s’acordin.

6.  SOL·LICITUD I ACCEPTACIÓ DEL SERVEI

Les entitats locals interessades en el servei hauran de formalitzar 
una sol·licitud indicant el recurs que es demana i la documentació 
adjunta necessària, mitjançant el model normalitzat disponible a 
la pàgina web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i presen-
tar-la mitjançant la plataforma EACAT. La sol·licitud l’ha de sig-
nar electrònicament l’alcalde/essa de l’ens local, amb un certificat 
vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya, i s’ha de dirigir a l’Àrea de 
contractació pública de la Diputació de Girona.

Una vegada rebuda la sol·licitud del servei, l’àrea de contractació 
pública l’analitzarà i podrà demanar la documentació que consideri 
convenient per acceptar-la o denegar-la. L’acceptació d’assistència es 
realitzarà per resolució del president de la Comissió Informativa de 
promoció econòmica, administració i hisenda, que es notificarà als be-
neficiaris, amb l’abast dels treballs a realitzar i la planificació prevista.

7.  NORMES DE DESENVOLUPAMENT

Es faculta el president de la Diputació perquè pugui dictar, mi-
tjançant la resolució corresponent, les normes de desenvolupament 
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que resultin necessàries per a la interpretació i desenvolupament 
d’aquest Pla.

8.  VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS

La vigència d’aquest Catàleg de serveis tindrà efectes des de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona i continuarà 
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.”

Segon. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona.

Tercer. Traslladar el present acord a tots municipis de la demarcació 
de Girona.”

RECURSOS:

Contra e present acord, que és definitiu i esgota la via administrati-
va, podeu interposar els següents recursos:

1) El contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats a partir del 
dia de publicació d’aquest acord.

2) Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs 
de reposició davant del Ple d’aquesta Diputació, en el termini d’un 
mes comptats a partir del dia de publicació d’aquest acord.

Girona, 13 d’agost de 2018 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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