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• Altamente descentralizada y desconcentrada

• Necesidad de establecer criterios básicos comunes para todo el Grupo
Municipal (Ayuntamiento y entidades dependientes).

• La Dirección de Coordinación de la Contratación Administrativa, contribuye a
implantar el cambio de paradigma (nueva ley de contratación) y esta visión
global y coordinada de la contratación municipal.

La Contratación Administrativa en el Ayuntamiento de 

Barcelona



Plans anuals de contractació pública
sostenible: 2018, 2019…

(Directrius, propòsits i accions addicionals)

ACTUACIONS DERIVADES

Decret d‘alcaldia sobre Contractació Pública Sostenible 

(24 d’abril de 2017)

Pla de formació en la vida social Públic
obtenció 

(Des de maig de 2017)
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Guia de compra pública innovadora 

(20.11.2017) 

Guia de contractació pública IT 

(20.11.2017)
Guia de contractació I Drets Humans

En col·laboració amb organitzacions no 
governamentals (16.11.2016) 

Decret de"Paradisos fiscals" (19.05.2016) 

Instrucció de regulació de fórmules de preu

(2017.06.22) 

ACTUACIONS 
COMPLEMENTÀRIES

Proceso de implementación

SAI (Social, Medi Ambient i innovació) plataforma 
tecnològica per seguiment d’indicadors (en 

construcció)

Instrucció reguladora de Contractes Reservats

(13.05.2019)
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GUIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOCIAL, 

AMBIENTAL Y DE INNOVACIÓN 

NUEVO PARADIGMA

• Contratación pública estratégica : un instrumento de
transformación económica y social.

• La guia especifica la inclusió social, la igualtat de gènere
i de justícia social.

• Com es poden incloure clàusules? Definició interna del
contracte, criteris d’adjudicació, condicions especials
d’execució, contractes reservats i altres.
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GUIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOCIAL  

S'apliquen a les persones
treballadores que executen el 

contracte públic

Criteris d'adjudicació

►Millora dels salaris

►Millor contractació indefinida

► Formació en gènere

Condicions d‘execució

►Manteniment de les condicions 
de treball, mentre que el contracte 
està en vigor

► Formació en gènere

Criteris d'adjudicació

► Foment de la contractació
femenina

Condicions d‘execució

► Pla d'igualtat de gènere
aplicable als treballadros que
executen el contracte

►Mesures contra l'assetjament 
sexual 

►Mesures de conciliació de la 
feina amb el temps personal i
familiar

► Incorporació de persones en 
risc d’exclusió social

► Paritat en perfils I categories 
professionals

► Accessibilitat universal

Criteris d'adjudicació

► Valoració preu <35%

► Oferta anormalment baixa
per incompliment de conveni

► “Bonus” per objectius, a 
repartir entre els treballadors

Condicions d‘execució

► Pagament directe a les 
empreses subcontractades En 
cas de morositat de l'empresa 
contractista principal 

► Subcontractació d’empreses
d’economia social

► Diligència deguda en cadena
de  subministrament

► Electronics Watch

DRETS ECONÒMICSDRETS SOCIALSDRETS LABORALS
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GUIA CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOCIAL 

Un ejemplo práctico

Objecte del contracte Departament 
d'Ajuntament 

pressupost del 
contracte 

URL 

Serveis per a la gestió, promoció, dinamització i 
avaluació del Centre de Recursos per als Drets 
Humans a la ciutat de Barcelona, com un dels 
serveis de l'Oficina per la No Discriminació (OND) a 
Barcelona. 

Drets dels 
Ciutadans, Cultura, 
Participació i 
Transparència

228.626,32 € https://contractaciopublica.g
encat.cat/ecofin_pscp/AppJa
va/ca_ES/awardnotice.pscp?i
dDoc=28193825&reqCode=vi
ewPcan

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ *

criteris automàtics 60

oferta econòmica / preu 26

Els criteris socials 

SALARIS del treballadors ocupats en l'execució del contracte 10

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA dels treballadors emprats en l'execució del contracte 10

En un percentatge igual o inferior a 100% i més del 75% dels treballadors amb contractes 
indefinits 
En un percentatge igual o inferior a 75% i més del 50% dels treballadors amb contractes 
indefinits 
En un percentatge igual o inferior a 50% i més del 25% dels treballadors amb contractes 
indefinits 
En un percentatge igual o inferior a 25% i més del 10% dels treballadors amb contractes 
indefinits 

* Només es refereix als criteris automàtics relacionats amb l'oferta econòmica i criteris socials 

10

7,5

5

2,5 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?idDoc=28193825&reqCode=viewPcan
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EJECUCIÓN

Comunicación interna

• Intranet per als funcionaris i professionals de l'Ajuntament on poden trobar exemples
de millors pràctiques, models de contractes, compartir recursos i informació, entre 
d'altres ... 

• Comunitat de professionals "Humhub"
• Newsletter informatiu 
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Recursos Humanos: Formación, transversalidad y liderazgo

• Por parte de los equipos de promoción de las cláusulas: 
formación tanto en la legislación como en otras áreas sociales, 
ambientales y de género.

• Formación de los trabajadores en preparación de contratos: 
procedimiento de contratación, el cálculo de los costes 
económicos, especificaciones técnicas, supervisión y evaluación, 
el coste del ciclo de vida, incorporación adecuada de las 
cláusulas sociales, ... 

• Transversalidad: Coordinación entre los diferentes equipos y 
departamentos encargados del asesoramiento e impulso de las 
diversas cláusulas.
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Comunicación externa 

• Web de contractació pública de l'Ajuntament : 
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca

https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca
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EJECUCIÓN 

Redes y gobernanza de la contratación sostenible

• Mesa de Contratación Pública

Es un fórum estable de reflexión social y un espacio de diálogo para los representantes
municipales y los representantes de más de 31 organizaciones y entidades sociales y
económicas relacionadas con la actividad de la contratación pública municipal.

• Sindicatos (3) 
• Organizaciones empresariales (11)
• Tercer Sector (9) 
• Organizaciones sociales (2) 
• Entidades ambientalistas (6) 
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Xarxes i governança de la contractació social 

• Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable

Òrgan municipal interna que assegura la coordinació de les unitats i departaments més
directament vinculats a la contractació pública i amb les consideracions socials i
ambientals.

La Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable és encarregada de
promoure l'aplicació de mesures legals i les directrius municipals sobre l'aplicació de la
contractació pública sostenible.
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Xarxes de la contractació social 

• Xarxes amb altres ajuntaments i administracions públiques 

És una estratègia útil per millorar els contractes públics socials: espais per a l'intercanvi
d'experiències, desafiaments i dificultats. A mesura que més governs locals treballen sobre el
tema i la perspectiva metropolitana de l'economia local també es té en compte, serà possible
tenir un impacte en el mercat laboral i en la protecció dels drets socials.

Tenint en compte que l'Ajuntament de BCN és una administració pública pionera en la posada
en pràctica de la contractació pública socialment responsable, són freqüents les peticions
d'altres ajuntaments per a la formació o sessions de treball conjunts.

• Premi europeu per a les polítiques de contractació pública
social i ambiental

Iniciativa d'adquisició de la concessió de l'any de procura+ 2017 pel Decret sobre Contractació
Pública Sostenible
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OTROS INSTRUMENTOS: Metodologías innovadoras para generar conexiones 
con proveedores potenciales

Primera Feria de Contratación Pública del Ayuntamiento de Barcelona

Objetivo: promover una contratación pública sostenible, transparente y accesible e impulsar la
participación de les PIME, en las licitaciones públicas. Presentaba una previsión anticipada de los
principales contratos a licitar en 2019 i 2020. Se expusieron 79 contratos por un valor total de más
de 540 millones de euros.
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Límites y desafíos en la implementación de la 

contratación pública sostenible

• Resistencia interna a causa de las dudas de la seguridad jurídica de les 
medidas.

• Requiere una mayor especialización técnica de los profesionales

• Aumento en el coste de los contratos públicos, hay que tener en cuenta
al calcular los presupuestos respectivos.

• Nueva cultura de planificación y anticipación.

• Más diálogo con el mercado.

• Falta de instrumentos y recursos para el control, el seguimiento y la
evaluación de las medidas de contratación sostenible.

• Gestión electrónica de la contratación
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Recursos

• Documentos

https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/en/

• Fira de Contractació Pública de l'Ajuntament de Barcelona 

https://ajuntament.barcelona.cat/fira-contractacio-publica/en/

• + Programa Sostenible Ajuntament

http://www.ajsosteniblebcn.cat/en/scc-programme_1367

• Barcelona activa Servei d'assessorament 
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/que-es-barcelona-
activa/transparencia/oficina-tecnica-impuls-clausules-socials/oficina-tecnica-clausules-socials.jsp

• Perspectiva de género Advisory Service 
https://empreses.barcelonactiva.cat/en/web/es/servei-d-assessorament-per-la-igualtat

• Bones pràctiques: treballadorssalari open-acabat contractes 

https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/en/
https://ajuntament.barcelona.cat/fira-contractacio-publica/en/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/en/scc-programme_1367
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/que-es-barcelona-activa/transparencia/oficina-tecnica-impuls-clausules-socials/oficina-tecnica-clausules-socials.jsp
https://empreses.barcelonactiva.cat/en/web/es/servei-d-assessorament-per-la-igualtat


Direcció de coordinació de contractació administrativa

http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/

direccio_contractacio@bcn.cat

http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/
mailto:direccio_contractacio@bcn.cat

