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MARC CONCEPTUAL DE LA LICITACIÓ AGREGADA

En el marc del compromís de la millora de l’eficiència energètica que 
promou el Pacte d’Alcaldes, Diputació de Girona, a través del Projecte 
Beenergi, pren la iniciativa per agrupar les inversions dels diferents 
municipis en eficiència energètica i energia sostenible.
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municipis en eficiència energètica i energia sostenible.

A través de l’assistència i cooperació jurídica i tècnica es vol facilitar als 
ajuntaments l’accés a la millora de l’eficiencia dels seus edificis i/o 
enllumenat públic mitjançant la licitació agrupada.



Licitació agrupada
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MARC JURÍDIC DE LA LICITACIÓ AGRUPADA

Article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, modificat per número tretze de l'article primer de la Llei 27/2013, 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local .

•Art. 36.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, pel qual es regulen les competències pròpies de la Diputaciórègim local, pel qual es regulen les competències pròpies de la Diputació
que, entre d'altres, li atribueix com a pròpia, l' assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis.

•Art. 36.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, pel qual, als efectes del que disposen les lletres a), b) i c) de
l'apartat anterior, la Diputació, entre d'altres, donarà suport als Ajuntaments
en la tramitació de procediments administratius i la realització d'activitats
materials i de gestió, assumint-les quan aquells (els Ajuntaments) li
encomanin.

4



MARC JURÍDIC DE LA LICITACIÓ AGRUPADA

•Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector
Públic, Normes específiques de contractació en les Entitats Locals, preveu
que puguin concertar-se convenis de col·laboració en virtut dels qualsque puguin concertar-se convenis de col·laboració en virtut dels quals
s'encomani la gestió del procediment de contractació a les Diputacions
provincials.
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MARC JURÍDIC DE LA LICITACIÓ AGRUPADA

•Article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, pels quals es
pot encarregar la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o depot encarregar la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de
serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les
entitats públiques a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan
no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme
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PASSOS CLAU PER A LA LICITACIÓ AGRUPADA

Passos prèvis:
- Tenir el Pla de Serveis que ofereix Beenergi
- Disposar de les auditories energètiques o projectes executius en funció 
del contracte que es vulgui licitar.del contracte que es vulgui licitar.

Primer Pas: 
-Sol·licitar el model d’encàrrec de gestió per a la tramitació de la licitació 
agregada i conveni per tal d’aprovar-lo pel Ple de l’Ajuntament:

- Encàrrec de gestió i text del conveni amb els imports aprovats per 
l’òrgan competent.

- Acceptació de la proposta d’encàrrec de gestió i el text del 
conveni
- Signatura del conveni
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PASSOS CLAU PER A LA LICITACIÓ AGRUPADA

Documents necessaris preparar la licitació:

- Elaborar plec de prescripcions tècniques- Elaborar plec de prescripcions tècniques

- Elaborar plec de clàusules administratives particulars

Documents necessaris per poder aprovar els plecs i licitar:

- Vistiplau de l’Ajuntament als Plecs

- Compromís de despesa - Documents comptables A

8



ENCÀRREC DE GESTIÓ - CONVENI

Què preveu?

-Que Diputació de Girona actui com a mesa de contractació i faci tota la
licitació fins a la proposta d'adjudicació de les empreses per ordre
decreixent, d'acord amb el TRLCSP . Això engloba:

- Publicació d’anuncis al perfil i Butlletins corresponents.- Publicació d’anuncis al perfil i Butlletins corresponents.
- Recepció de proposicions
- Obertura de pliques i certificació de documentació administrativa
- Valoració d’ofertes
- Informes que sigin necessaris per avaluar criteris subjectes a 
judici de valor
- Valoració de criteris objectius i subjectius
- Requeriment de documentació administrativa, d’esmenes, etc. I 

tot allò que pugui sorgir durant el procès de licitació i que 
sigui potestat de la Mesa de contractació
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FINALITZACIÓ DEL PROCÈS

Una vegada finalitzada la licitació el president de la mesa elevarà una proposta
d’adjudicació a l’òrgan de contractació, o sigui, a l’òrgan competent de
l’Ajuntament, perquè aquest ADJUDIQUI i FORMALITZI el contracte.

Altres aspectes a tenir en compte:

- “ L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia - “ L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia 
definitiva, si s’escau.”
- “ L’empresa seleccionada adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament “
- “ L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per 
fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació.”
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A QUÈ ES COMPROMET L’AJUNTAMENT

• Assumir les condicions de l’objecte contractual definides al conveni.

• Acceptar íntegrament els Plecs, així com les valoracions efectuades, les

propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per la Diputació de

Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.

• Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i

condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.

• Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte.
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