Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa
Gerència de Recursos
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SEGUIMENT DELS OBJECTIUS PLA D'OBJECTIUS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 2019

1.Objectius generals del Pla OCPS
OBJECTIUS GENERALS DEL PLA 2019

ESTAT

OBSERVACIONS

1.- Implantar el Sistema Integral de Contractació Electrònica (SICE) per
a la tramitació electrònica homogènia d’expedients de contractació.
Durant 2019 s’hi incorporaran les gerències i districtes del grup
Ajuntament. Dins d’aquest objectiu, implantar les eines necessàries per
al seguiment d’indicadors i control de l’execució de contractes amb

1.- S'ha implantat i posat en marxa el Portal de contractació electrònica.
2.- S'està implantant i integrant l'expedient electrònic de contractació.
3.- S'està desenvolupant el mòdul de seguiment de l'execució dels contractes.

2.- Assolir un 100% de contractes licitats amb mesures de contractació
pública sostenible, ja siguin de caire social, ambiental o d’innovació.

L'índex d'implantació de mesures SAI es troba en un 87,51%

3.- Fer arribar formació sobre contractació pública sostenible a totes
aquelles unitats de l’Ajuntament de Barcelona i el seu Grup que ho
sol·licitin.

1.- S'ha efectuat 4 sessions informatives als mesos de febrer i març dedicades al
seguiment d'indicadors de les clàusules contractació pública sostenible. Les 4 sessions
han convocat a personal tant de districtes i sectors com d'empreses del grup muncipal.
En total hi han participat 95 persones
No s'han produít demandes formatives sobre la qüestió la resta de l'any.
2.-En 2019 el Programa A + S ha fet 1 sessió per tècnics i contractistes de l'Institut
Municipal de l'Habitatge

4.- Assolir la incorporació a través dels contractes públics de com a
mínim 200 persones en règim de jornada completa a través de la
Condició d’Execució d’incorporació de persones aturades amb
dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social.

Segons estudis del Servei d'assessorament en clàusules socials de Barcelona Activa,
s'han publicat 103 licitacions que han inclòs la clàusula 3.5. , un 28,5 % menys que en
2018 (144). El resultat és una contractació inferior de persones a les estimades. Han
estat 59 els contractes laborals celebrats associats a aquestes licitacions, un 29,5% del
contractes esperats. En 2018 van ser 81.

5.- Establir una instrucció sobre contractació reservada amb l’objectiu
de concretar els criteris d’actuació destinats al conjunt de
l’organització municipal referits exclusivament tant a la contractació
reservada prevista en la Disposició Addicional 4ª, com a la prescrita en
la Disposició Addicional 48ª de la LCSP 9/2017.

1.- La instrucció va ser publicada en la gaseta municipal el 13 de maig de 2019:
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&public
acionsId=17761

6.- Segons el prescrit en l’article 145 de la LSCP 9/2017, proposar a
l’organització nous models de criteris d’adjudicació. Atenent aquest
objectiu i la recomanació ja apuntada en el punt 5. del Pla 2018, es
proposa assolir la incorporació d’un criteri d’adjudicació avaluable de
forma automàtica per al Foment de la contractació femenina al catàleg
de mesures socials llistat en la Guia de contractació pública social i el
Decret d’alcaldia de contractació pública sostenible, de 24 d’abril de
2017. Es proposa a l’organització un model de redacció d’aquesta
clàusula (Annex1) que durant l’any s’incorporarà en els diferents
recursos d’aplicació i seguiment de les mesures socials.

1.- El criteri d'adjudicació s'ha incorporat des de l'aprovació d'aquest pla en 2 contractes

7.- Fomentar la inclusió, en els contractes de serveis de gestió i
d'atenció a les persones, de dues noves clàusules de gènere: Formació
en gènere i Recollida de dades desagregades per sexe. Ambdues
mesures es troben motivades i proposen diversos models de redactat
de les clàusules en l'Annex 1

1.- Les mesures aprovades pel Pla s'ha incorporat en 22 contractes

8.- En la línia anterior incorporar la clàusula de “Mesures contra
l’assetjament sexual i per raó de sexe” en tots els plecs de contractes
de l’Ajuntament de Barcelona i els seu Grup Municipal.

1.- No s'ha assolit. La incorporen 234 contractes dels 1661 que han incorporant mesures
de CPS

9.- Impulsar la incorporació d’una clàusula de retribució per objectius
amb repartiment d’una part d’aquesta entre les persones treballadores
dedicades a l’execució del contracte. (Annex II).

1.-S'ha incorporat en 4 contractes

10.- Impulsar la introducció del concepte de compliance (plans de
compliment normatiu de les empreses licitadores) vinculat a la
contractació pública.

La clàusula s'ha concretat i consensuat en el Pla d'Objectus 2020

11.- Mantenir i/o incrementar els graus d’ambientalització de les
compres assolits amb l’aplicació de les instruccions d’ambientalització.

S'ha assolit.Un 23,61% dels contractes qe contenen Cl. SAI incorporen mesures
ambientals específiques.

12.- Treballar per la proposta i implementació de mètodes de càlcul
dels diversos aspectes del cost del cicle de vida.

En 2019 no s'ha assolit. S'hi treballa en l'actualitat
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2.Objectius específics (Mesures ambientals i Innovació)
Mesures ambientals
OBJECTIU PLA 2019

SUBOBJECTIU

Revisar, per a cada instrucció, el grau de la seva aplicació a
partir de l'estudi de casos concrets.
1.- Estudiar l'aplicació de les
instruccions existents:
Establir la rellevància dels casos estudiats

ESTAT

OBSERVACIONS
Anualment s’elabora un informe de
seguiment de les instruccions tècniques
per a l’aplicació de criteris ambientals en
contractes.
S’ha publicat l’informe 2017 i 2018, i
s’està elaborant l’informe 2019.
Es poden consultar aquests informes a
l’Observatori A+S:
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/segui
ment-de-la-contractacio_99538

Estudiar ens els diferents casos quina ha estat la traducció als
plecs: com a especificacions tècniques, criteris d'adjudicació,
condicions especials d'execució, o com a solvència tècnica.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/segui
ment-de-la-contractacio_99538

Identificar nous àmbits de millora ambiental en les
2.- Increment del grau d'exigència
instruccions existents o augment de l’exigència ambiental per
ambiental
aquelles instruccions més consolidades en la seva aplicació.

S’estan identificant les ITs prioritàries per
revisar (IT Electricitat, IT Serveis
d’Alimentació)

3.- Avançar en l’extensió de
Per cada instrucció, identificar noves unitats de l'Ajuntament
l’aplicació de les instruccions
(Gerències i Districtes) o entitats i empreses que
existents
al
conjunt
dels
constitueixen el grup municipal rellevants.
organismes municipals:

En aquells casos que manca, s’estan
identificant els referents per a estendre
l’aplicació de les ITs (ex. IT Projectes
d’Obres, IT Serveis d’Alimentació...)

Segons necessitats d'actualització del seu contingut, per
l'existència de noves referències a nivell europeu (GPP4.- Revisar el contingut de les Toolkit de la comissió EU), per adequació al progrés del
mercat o tecnològic, per l'aprovació o entrada en vigor de
instruccions existents,
noves regulacions, per l'adquisició de nous compromisos
polítics a nivells municipal.

Durant 2018 s’ha revisat la IT Vehicles.
El 2019 s’ha revisat la IT Projectes d’Obres
i s’han identificat les ITs prioritàries per
revisar (IT Electricitat, IT Serveis
d’Alimentació)

5.- Identificar nous àmbits
d'incidència per la millora
ambiental des de la contractació:

Desenvolupar noves instruccions i/o guies
Identificar àmbits i actuacions de contractació amb potencial
de descarbonització com a aportació al Pla Clima.

Aprovació de la Instrucció en relació a
l'aigua envasada i l'ús de gots de plàstic - i
altres elements de plàstic- d'un sol ús en
les dependències i serveis municipals
(2019)
S’està elaborant la IT Gestió
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2.Objectius específics (Mesures ambientals i Innovació)
Mesures relacionades amb la innovació
OBJECTIU PLA 2019

1.Definir les necessitats
contractuals pensant en la
innovació.

SUBOBJECTIU
En la definició interna del contracte, abans de la seva
licitació, estudiar les millores tecnològiques, en sistemes i
procediments d’organització, en objectius socials i
ambientals, que millorin la qualitat en les prestacions
contractuals i, en definitiva, en la prestació a la ciutadania.
Assolir que el 10% dels òrgans de contractació defineixin el
seu pla de demanda propera.

ESTAT

OBSERVACIONS

Aquest objectiu NO s'ha aconseguit. Les
àrees encara no disposen d'una cultura
d'innovació suficient, ni recursos (agents
d'innovació) que permetin aquest
objectiu. És un objectiu desitjable però
portarà més temps.

En contractes amb prestacions directes o indirectes destinades
a la ciutadania, o en els contractes de significat valor econòmic,
potenciar les consultes al mercat que ens permetran conèixer
l’oferta existent i alhora implicar anticipadament les futures
empreses licitadores.

2.Programació anticipada i diàleg L’objectiu és conèixer i fer prospecció de les solucions que
ofereix el mercat per cobrir les necessitats objecte del
amb el mercat
contracte. Això permet la promoció i incorporació de les
darreres innovacions existents en el mercat i una major
col·laboració entre les parts.

Assolir que el 10% dels òrgans de contractació realitzi una
consulta oberta al mercat

Assolit. 8 Organs de contractació sobre
31 =26%. Tanmateix només són 12
consultes al mercat.

Realització de reptes d’innovació oberta fent ús de la ciutat com
a laboratori, així com a eina de promoció de la innovació en la
contractació pública, i afavorint la promoció econòmica del
3.Disposar de models integrals de
teixit empresarial innovador.

bones pràctiques

Realitzar amb 2 àrees de l’Ajuntament la definició dels seus
reptes, la realització de consulta oberta al mercat i el suport en
el disseny
de la posterior
licitació.
Quan
es considera
necessari
incorporar solucions innovadores,

Aquest objectiu s'ha aconseguit amb les
àrees d'energia, social i manteniment de
parcs (jocs infantils)

cal elaborar unes prescripcions tècniques obertes, identificant
rendiments i funcionalitats i sense descriure exhaustivament les
prescripcions tècniques concretes de la prestació.
Aquest plantejament permet un rol de soci col·laborador de
l’Ajuntament, l’entrada d’idees i de solucions innovadores que
aporten eficiència i rendiment als contractes.

4.Prescripcions tècniques obertes
indicant rendiments i funcionalitats L’evolució de les TIC i l’ús general d’internet estan transformant
Introducció de tecnologia
pràcticament tots els sectors de la societat i de la nostra

Hi ha un esborrany de manual inciat.

economia. La informació i les dades s’han convertit en un dels
béns més valuosos i preuats, i configuren el que anomenem
economia del coneixement o economia digital.
Impulsar la redacció un manual de recomanacions per la
redacció de clàusules tècniques per incorporar els criteris
anteriors en els contractes de les àrees i districtes de
l’Ajuntament de Barcelona

5.Impuls de la compra pública
regular d’innovació

La contractació pública d'innovació pot ser realitzada amb
càrrec a qualsevol aplicació pressupostària de l'Ajuntament és a
dir, qualsevol òrgan de contractació pot desenvolupar una
compra pública d'innovació amb càrrec al seu pressupost.
Tanmateix en funció del moment de la contractació
l’Ajuntament pot disposar d’un fons propi específic, de fons
estructurals o d’inversió europeus com els fons FEDER.
Assolir que el 10% del pressupost de la compra pública de
l’Ajuntament incorpori clàusules d’innovació

6.Formació a serveis tècnics i SSJJ

Assolir que el 10% del personal tècnic i jurídic rep formació
especialitzada en matèria de contractació innovadora.

No s'ha asssolit: 22 contractes.
Corresponen a menys d'1% de l'inmport
pressupostari de totes les licitacions i un
1,47% dels imports d'adjudicació
S'han realitzat algunes sessions però cal
aprofundir més. Cal introduir el concepte
d'agent d'innovació.
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3. Agregació preliminar de dades macro
FONT: dades PSCP 2019. Dataset OpenData+Dades SAP contractes

CODI ÍTEM
1. GENERAL
001
CONTRACTES-SENSE LOTS
002
CONTRACTES-AMB LOTS
003
TOTAL DE LOTS (002)
004
Nº DE REGISTRES TOTAL OBJECTE ESTUDI (001+003)
004.1 OBRES
004.2 SERVEIS
004.3 SUBMINISTRAMENT
004.4 CONCESSIONS DE SERVEIS
004.5 ALTRES

NOMBRE

1323
177
575
1898
199
1359
279
27
34

€ LICITACIÓ

€ LICITACIÓ+IVA

VEC

€ ADJUDICACIÓ

360.600.821,60 €
2.595.036.064,56 €

423.924.675,57 €
2.859.855.127,77 €

609.628.413,66 €
4.061.260.649,52 €

2.955.636.886,16 €
159.007.894,64 €
2.723.892.264,02 €
37.708.454,65 €
12.737.080,47 €
22.291.192,38 €

3.283.779.803,34 €
185.950.509,67 €
3.011.210.970,06 €
45.444.183,69 €
14.456.012,94 €
26.718.125,98 €

4.670.889.063,18 €
159.928.530,65 €
4.311.106.580,91 €
54.248.417,42 €
70.577.227,65 €
75.028.306,55 €

Nº D'ENTITATS ANALITZADES (AJUNTAMENT + GRUP MUNICIPAL)
CONTRACTES (LOTS I NO LOTS) NO ADJUDICATS A 13/12/2020

31
105

2.281.665.089,41 €

2.514.169.217,46 €

3.381.390.498,28 €

2. INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SAI (SOCIALS, AMBIENTALS, INNOVACIÓ)
CONTRACTES QUE CONTENEN CL. SAI
007
007.1 OBRES
007.2 SERVEIS
007.3 SUBMINISTRAMENT
007.4 CONCESSIONS DE SERVEIS
007.5 ALTRES

1661
194
1178
243
27
19

2.926.076.749,08 €
158.429.591,88 €
2.702.868.293,59 €
32.141.267,30 €
12.737.080,47 €
19.900.515,84 €

3.250.623.411,02 €
185.250.768,34 €
2.988.130.138,57 €
38.707.887,00 €
14.456.012,94 €
24.078.604,17 €

4.617.257.015,09 €
159.335.151,86 €
4.267.239.099,39 €
48.429.506,18 €
70.577.227,65 €
71.676.030,01 €

86
87,51%

2.254.132.270,98 €
99,00%

2.481.743.949,61 €
98,99%

3.294.229.953,29 €
98,85%

2.1 SEGMENTACIÓ PER CATEGORIA DE CLÀUSULA
012
CONTENEN CL SOCIALS
013
PERCENTATGE CONTENEN CL SOCIALS SOBRE TOTAL
014
CL SOCIALS CONTABILITZADES EN ELS 1647 CTCTES

1647
86,78%
9778

2.905.665.307,63 €
98,31%

3.225.934.678,53 €
98,24%

015
016
017

CONTENEN INSTR./CL. AMBIENTALS
PERCENTATGE AMBIENTALS SOBRE TOTAL
INSTRUCCIONS AMBIENTALS I CL. ALTERNATIVES CONTABILITZADE

496
26,13%
710

312.271.614,84 €
10,57%

367.956.720,06 €
11,21%

437.967.891,77 €
9,38%

018
019

CONTENEN CL. INNOVACIÓ*
PERCENTATGE CL. INNOVACIÓ SOBRE TOTAL

22
1,16%

10.917.901,50 €
0,37%

13.209.400,82 €
0,40%

26.494.998,35 €
0,57%

237
12,49%

29.560.137,08 €

33.156.392,32 €

53.632.048,09 €

005
006

008
009

NO ADJUDICATS A 13/12/2020 QUE CONTENEN CL. SAI
PERCENTATGES CONTRACTES +SAI SOBRE TOTAL REGISTRES

3. CONTRACTES SENSE CLÀUSULES SAI
CONTRACTES QUE NO CONTENEN CL.SAI (004-006)
010
011
PERCENTATGE CONTRACTES NO-SAI SOBRE TOTAL REGISTRES
020
021
022

NO COMPTABILITZATS
ANUL·LATS, DESERTS, DESISTITS
BASATS EN ACORD MARC, ENCÀRRECS DE GESTIÓ, PRÒRROGUES,

€ ADJUDICACIÓ
OBSERVACIONS
+ IVA

292.177.088,89 € 342.861.859,00 €
321.602.482,11 €
613.779.571,00 €
129.603.810,37 €
443.504.642,48 €
29.898.650,25 €
5.076.291,26 €
5.696.176,64 €

350.227.598,37 €
693.089.457,37 € Contracte neteja i recollida s
151.039.510,37 €
494.561.237,18 €
35.536.556,52 €
5.350.698,26 €
6.601.455,04 €

595.409.691,65 € 671.990.218,22 €
129.088.109,65 € 150.415.512,50 €
434.238.544,35 € 483.756.539,49 €
23.774.247,29 € 28.137.907,34 €
5.076.291,26 €
5.350.698,26 €
3.232.499,10 €
3.896.702,02 €
Potencial d'adjudicació dels

97,01%

96,96%

4.545.396.331,19 € 594.161.221,88 € 670.466.237,56 €
97,31%
96,80%
96,74%

261.634.101,22 € 307.034.620,40 €
42,63%
44,30%

8.684.841,31 €
1,41%

18.369.879,35 €

10.507.397,99 €
1,52%

21.532.097,75 €

182
409

Contractes o lots de contrac
A PCSP també es publiquen
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