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Altres anuncis – Urbanisme

ANUNCI de l'encàrrec de gestió a Solucions Integrals per als Residus 
SA dels serveis de suport a la gestió i el desenvolupament de les 
actuacions de la campanya del soroll d'oci nocturn a Barcelona per 
als anys 2017 i 2018. 

La Comissió de Govern, en sessió del dia 22/06/2017, ha adoptat el següent acord:

Encarregar a Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) dels serveis de 
suport a la gestió i el desenvolupament de les actuacions de la campanya de reducció 
del soroll d’oci nocturn a Barcelona per els anys 2017 i 2018 amb subjecció a les 
condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes que s’aproven, i 
fins el 31 de desembre de 2018;

Autoritzar i disposar la despesa per un import de 743.789,86 euros amb càrrec als 
pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, a favor de Solucions 
Integrals per als Residus, S.A. amb NIF A62439807, per a fer front a les despeses 
derivades d’aquest encàrrec de gestió.

Publicar aquest encàrrec al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta 
Municipal.

PRESCRIPCIONS GENERALS DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA A SIRESA, PEL SUPORT A LES ACTIVITATS DE LA CAMPANYA DE 
REDUCCIÓ DEL SOROLL D’OCI NOCTURN A BARCELONA 2017-2018

I. ANTECEDENTS:

1. Que SIRESA és una societat unipersonal constituïda per temps indefinit en 
escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. D. Bartolomé Masoliver i Rodenas, 
en data 14 de desembre de 2000, Protocol núm. 3.956. Inscrita al Registre Mercantil 
de Barcelona, Volum 33260, foli 37, full B227747, essent la seva societat constituent 
i únic soci, Tractament i Selecció de Residus, S.A. (en endavant TERSA).

2. Que TERSA és una societat anònima constituïda amb capital íntegrament públic, i 
té la consideració de Mitjà Propi Instrumental i Servei Tècnic de l’Ajuntament, 
Barcelona de Serveis Municipals (BSM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els 
seus respectiu poders adjudicadors, i resta obligada a realitzar, els treballs que 
aquestes entitats els hi encomanen en les matèries referides en el seu objecte social, 
d’acord amb l’Article 1er dels seus Estatuts, protocol·litzats mitjançant Escriptura 
atorgada davant el Notari de Barcelona Sr. D. Marco Antonio Alonso Hevia en data 31 
de juliol de 2008 (Protocol 2.190).
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3. Que les relacions de SIRESA amb l’Ajuntament tenen caràcter instrumental i no 
contractual, articulant-se mitjançant Encomandes de Gestió previstes a l’article 24.6 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP, per la qual cosa i a 
tots els efectes són de caràcter intern, depenent i subordinat.

4. Que d’acord amb l’article 2on dels seus Estatuts (modificats d’acord amb 
escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. D. Marco Antonio Alonso Hevia en 
data 3 de novembre de 2009, Protocol núm. 2.197), constitueix l’objecte social de 
SIRESA: “1) la prestació de serveis ambientals, que comprenen: la gestió tècnica, 
administrativa i d’infraestructures per als residus, les energies renovables, aigües i 
sol; l’educació ambiental a tercers; la realització d’estudis i de tota mena d’activitats 
relacionades amb el medi ambiental, 2) el desenvolupament e explotació de 
tecnologies urbanes i sistemes d’aprofitament en relació a tot tipus de residus, 
energies renovables, aigües i sols. Les dites activitats podran ser realitzades per la 
societat be directament o també de manera indirecta, mitjançant la participació en 
altres societats de objecte idèntic o anàleg.”

5. D’acord amb el règim jurídic exposat, aquest encàrrec de gestió es formula a 
l’empara del que preveuen els articles 24.6 en relació amb el 4.1.n del TRLCSP.

6. La Campanya consisteix en la realització d'actuacions encaminades a la millora del 
confort acústic en aquelles zones amb més elevada concentració d'activitat nocturna 
d'oci: terrasses, locals d'oci nocturn, places i d'altres espais. Especialment durant els 
mesos en què les condicions climatològiques afavoreixen l'increment de vida al carrer 
és precisament quan es més important tractar de fer compatible l'activitat lúdica 
amb el dret al descans dels veïns i veïnes.

II. CONDICIONS DE L’ENCÀRREC:

1. OBJECTE:

L’objecte del present encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a Siresa és 
l’encomana dels serveis de suport a la gestió i el desenvolupament de les actuacions 
de la Campanya de reducció del soroll en les zones d’elevada concentració d’oci 
nocturn a la ciutat per als anys 2017 i 2018.

Aquest encàrrec es circumscriu a l’àmbit material i territorial de competència de 
l’Ajuntament de Barcelona. La Campanya de reducció del soroll d’oci nocturn està 
emmarcada dins el Pla per a la reducció de la contaminació acústica 2010-2020 i en 
constitueix la seva acció núm. 39.

Les actuacions consistiran en la difusió i el repartiment dels materials de 
sensibilització als establiments i als usuaris de l’oci nocturn i de l’espai públic, i en la 
realització d’accions d’informació. Aquestes actuacions en cap cas envaeixen l’àmbit 
d’actuació reservat als funcionaris públics.
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Els treballs objecte d’encàrrec es concreten en els termes i àrees d’actuació que es 
detallen al punt segon.

2. DESCRIPCIÓ DE LES FEINES:

Les feines encarregades a Siresa es concreten en els següents termes:

a) Abast

S'haurà de desenvolupar el programa d'accions a tota la ciutat. La distribució de les 
zones d'actuació serà proporcionada pel Departament de Control i Reducció de la 
Contaminació Acústica.

b) Destinataris

La Campanya tindrà dos grups d’intervenció:

Els establiments:

L'Ajuntament facilitarà el llistat de zones on actuar sobre els establiments d'oci 
nocturn ubicats en elles, incloses les terrasses.

Entorn dels establiments:

Consta dels ciutadans que surten i/o passegen pels voltants dels locals en cadascuna 
de les diferents zones d’aglomeració, especialment en les hores prèvies i posteriors 
del tancaments dels establiments.

Aquest serà el grup destinatari prioritari en la intervenció de la campanya.

c) Metodologia

Els eixos metodològics de la Campanya són la informació i sensibilització.

La part d’informació haurà de ser realitzada per un equip de:

 42 educadors ambientals formats i amb experiència que informaran sobre 
l’existència de la campanya i fomentaran el comportament cívic, sensibilitzant a la 
ciutadania sobre la importància de reduir el soroll per respecte al descans dels veïns.

 4 coordinadors de nit, que supervisaran i gestionaran als educadors ambientals en 
horari nocturn.

L’actuació es centrarà, per tant, en tots els àmbits, tant als establiments i a les seves 
terrasses com a les zones pròximes als mateixos a l’espai públic, places i carrers 
amb major afluència.

Les accions a desenvolupar hauran de realitzar-se com a mínim en la periodicitat i 
termes estipulats a l’apartat d).
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d) Serveis

Els serveis a realitzar consisteixen en:

Disseny i realització d’accions d’informació. Les actuacions a realitzar seran:

 Difusió i repartiment del materials de sensibilització (descrits a l’apartat 8) als 
establiments durant els 20 primers dies de la campanya preferiblement de 20 a 22h.

 Realització de les accions d’informació. Com a mínim, s’hauran de portar a terme 
en la següent dotació i periodicitat d’actuació previstes a la taula següent.

L'Ajuntament facilitarà el llistat de zones on actuar sobre els establiments d'oci 
nocturn ubicats en elles, incloses les terrasses. 

Districte Promotors Franja horària Dies de la setmana

Ciutat Vella 4 Born
(2 després de la Mercè)

22:00 a 3:00 Dl, dt, dc, dj, div, ds (juliol, 
agost)
Dj, div, ds (juny, set, oct)

4 Raval
(2 després de la Mercè)

22:00 a 3:00 Dl, dt, dc, dj, div, ds (juliol, 
agost)
Dj, div, ds (juny, set, oct)

4 Gòtic
(2 després de la Mercè)

22:00 a 3:00 Dl, dt, dc, dj, div, ds (juliol, 
agost)
Dj, div, ds (juny, set, oct)

4 Barceloneta 
(acaben després de la 
Mercè)

21:00 a 1:00 Dl, dt, dc, dj, div, ds (juliol, 
agost)
Dj, div, ds (juny, set, oct)

Eixample 4 23:00 a 6:00
(+2 prom. Dtes. 
Itinerants 1:00 a 6:00 
dv, ds).

Dj, dv, ds

Sants - Montjuïc 2 23:00 – 5:00 Dj, dv, ds.

Les Corts / Horta-
Guinardó/ Nou 
Barris / Sant 
Andreu

2 22:00 a 1:00
1:00 a 6:00 a Eixample

Dv, ds

Sarrià – Sant 
Gervasi

6 23:00 a 4:00 h Dj, dv, ds

Gràcia 8 23:00 a 4:30 h Dj, dv, ds

Sant Martí 4 2 prom. (dels 4) 21:00 a 
1:00 a Rbla. Poblenou
4 prom 21:00 a 5:00 
(Triangle lúdic)

Dv, ds (fins setembre)
Dj, dv, ds.

No actuació durant festes majors

A Ciutat Vella, Sants Montjuïc i Sarrià – Sant Gervasi: reunions periòdiques amb la 
Direcció d’Inspecció
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Les accions hauran de ser implementades com a mínim per l’equip específic de 
promotors que s’indica a la taula i que es dividiran en grups per a treballar a cada 
zona en horari i la temporalitat prevista.

La distribució concreta de les zones d’actuació així com la distribució de l’equip en els 
diferents espais podrà ser revisada pel Departament de Reducció de la Contaminació 
Acústica en funció de les necessitats.

Caldrà potenciar l’actuació en els horaris immediatament anteriors i posteriors al 
tancament dels locals a la nit perllongant el temps necessari fins a que disminueixi 
de forma significativa el nombre de persones a l’espai públic.

Desenvolupament d’indicadors de seguiment de la Campanya.

Es dissenyarà un conjunt d’indicadors de l’evolució dels resultats de la Campanya, 
des de la perspectiva i dimensions concretades als punts anteriors. Els indicadors 
hauran de poder reflectir el desenvolupament de les accions i el grau de consecució 
dels objectius.

Caldrà donar resposta durant el dimarts de les incidències sorgides durant el cap de 
setmana i un cop al mes efectuar el retorn de les actuacions fetes.

6.3 Gestió i explotació de la informació.

S'haurà d'elaborar un informe final per districte i un global de ciutat en suport paper 
i en format electrònic que s'haurà d'entregar abans del 31 de desembre.

a) Temporalització

La Campanya es desenvoluparà en general des de l’1de juny fins al 30 d'octubre de 
2017 i de l’1 de juny del 2018 al 30 d’octubre del 2018, segons les particularitats de 
cada districte. Aquestes dates podran ser modificades per l'Ajuntament si es 
considera convenient pel desenvolupament de la Campanya o en el cas 
d'endarreriment en l'inici de la campanya.

b) Organització

L'equip de treball per a desenvolupar la campanya haurà de disposar de persones en 
tasques de sensibilització i seguiment, tal i com determina el punt d).

Els membres de l'equip hauran d'estar identificats amb l'uniforme de la campanya i 
aniran degudament acreditats amb el carnet de identificació que proporcionarà el 
Departament. La seva formació i coordinació anirà a càrrec de l'empresa.

D'altra banda, l'empresa determinarà a més a més un responsable del projecte que 
serà l'interlocutor únic davant l'Ajuntament (pot coincidir amb la figura de 
coordinador de nit) i amb qui es realitzaran reunions mensuals de seguiment. Aquest 
coordinador haurà d'estar plenament disponible per qualsevol dubte, aclariment o 
incidència en la gestió del projecte.
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La direcció de la campanya correspon al Departament de Reducció de la 
Contaminació Acústica, responsable de les decisions bàsiques sobre el mateix, així 
com de la seva projecció externa.

L'empresa disposarà dels recursos propis (logístics i transport del material 
comunicatiu -, tecnològics, informàtics, etc.) per realitzar el suport a la campanya, 
sense perjudici de la tasca de coordinació i direcció que pugui aportar l'Ajuntament.

Es facilitaran locals d'emmagatzematge i els següents materials:

-carnets identificadors com a promotors de la campanya
-triangles adhesius pels establiments
-element comunicatiu per donar als ciutadans de forma individual: piruletes, porta-
tovallons..
-armilles per identificar l'equip de promotors.
-samarretes per identificar l'equip de promotors
-bosses portamaterials

3. PRESSUPOST DE L’ENCÀRREC.

Amb l’aprovació d’aquest encàrrec l’Ajuntament de Barcelona disposarà a favor de 
Siresa, la quantitat de:

 328.896, 05 € (TRES CENTS VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS 
AMB CINC CÈNTIMS), pel 2017.

 414.893,81 € (QUATRE CENTS CATORZE MIL VUIT CENTS NORANTA-TRES EUROS 
AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) pel 2018.

Aquesta aportació anirà a càrrec de les partida 44452/17212/0502 del pressupost del 
Departament de Reducció de la Contaminació Acústica de l’exercici 2017 i 2018 de la 
Gerència d’Ecologia Urbana.

4. DURADA

Aquest encàrrec haurà de portar-se a terme durant l’any 2017 i l’any 2018 per tant, 
la seva vigència no s’entendrà més enllà del 31 de desembre 2017 i del 2018 
respectivament.

5. OBLIGACIONS DE SIRESA

a) Executar les prestacions objecte d’aquest encàrrec d’acord amb les instruccions 
dels responsables de l’Ajuntament de Barcelona.

b) Identificar els membres de l’equip amb l’uniforme de la campanya i aniran 
degudament acreditats amb el carnet identificatiu que proporcionarà el Departament. 
La seva formació i coordinació anirà a càrrec de Siresa.
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c) Disposar dels recursos propis (logístics i transport del material comunicatiu -, 
tecnològics, informàtics, etc.) per realitzar el suport a la campanya, sense perjudici 
de la tasca de coordinació i direcció que pugui aportar l'Ajuntament.

d) Caldrà donar resposta durant el dilluns següent pel matí de les incidències 
sorgides durant el cap de setmana i un cop al mes efectuar el retorn de les fitxes de 
caracterització de l’espai públic (Annex 1).

e) Elaborar un informe final per districte i un global de ciutat en suport paper i en 
format electrònic que s’haurà d’entregar abans del 31 de desembre del 201 7 i del 
2018.

f) Determinar un responsable del projecte que serà l’interlocutor únic davant 
l’Ajuntament (pot coincidir amb la figura de coordinador de nit) i amb qui es 
realitzaran reunions mensuals de seguiment. Aquest coordinador haurà d’estar 
plenament disponible per qualsevol dubte, aclariment o incidència en la gestió del 
projecte.

g) Fer constar, en totes les activitats que es desenvolupin, així com els materials 
produïts en el marc d’aquest encàrrec, de manera clara l’encàrrec i el logotip de 
l’Ajuntament de Barcelona.

h) Complir amb la resta d’obligacions que es desprenen del present encàrrec.

i) Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels 
elements substantius del seu exercici.

j) En el cas que Siresa contractés amb tercers amb motiu de l’execució d’aquest 
encàrrec, als contractes a subscriure els resultarà d’aplicació, en els termes que en 
cada cas resulti procedent, el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
TRLCSP.

k) Siresa executarà aquet encàrrec amb personal propi, i en cas de necessitar 
personal addicional, donarà compliment a allò previst per la disposició addicional 15a 
de la Llei 48/2015, de 29 d’Octubre , de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2016 que regula la contractació de personal de les societats mercantils públiques i 
les entitats públiques empresarials.

l) Una de les finalitats de l’encàrrec és la sensibilitzar al públic dels locals d’oci 
nocturn susceptibles de produir nivells sonors excessius. Les persones que realitzen 
aquestes tasques no són funcionaris o funcionàries públics per la qual cosa tenen el 
límit de l’exercici d’autoritat de la que no estan investits., segons el que determina 
l’article 9.2 del Real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre que aprova el Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, que la reserva als funcionaris 
públics, en el mateix sentit és pronuncia la normativa rectora del personal al Servei 
dels ens locals, llei 7/2007.

m) D’acord amb el que estableix la base d’execució 21a del pressupost prorrogat de 
l’Ajuntament de Barcelona, les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup 
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de l’Ajuntament o participades es tractaran com encomanes de gestió i, per tant, els 
ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d’ingressos afectat. 
Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l’aplicació 
d’aquests fons a les despeses per a les quals van ser concedits.

6. EXTINCIÓ DE L’ENCÀRREC:

Aquest encàrrec de gestió s’extingirà per la realització del seu objecte, el transcurs 
del seu període màxim de vigència, la voluntat de la part encomanant i les causes 
generals establertes en dret

Annex 1: fitxa caracterització espai públic

DADES GENERALS

DATA:

HORA VISITA:

DISTRICTE:

MICROZONA (indicar nom 
plaça o carrers):

Descripció públic Nombre de persones

Edat Menys de 20

Entre 20 i 30

Més de 30

Nombre total de persones

Nacionalitats presents 
(nombre persones per 

nacionalitat)

Accions il·legals Si / no

Indigents Si / no

Consum alcohol Si / no

Descripció espai exterior

Establiments

(en número)

Totals

Oberts

Terrasses

Percepció soroll imperceptible moderat molest

Observacions/ receptivitat:

Usos de la zona

Barcelona, 3 de juliol de 2017. La secretària delegada p.d.16/10/2015, Rosa Martín 
Niubó.
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