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Més de 350 empreses i 600 professionals participen a 

la primera Fira de Contractació Pública impulsada per 

l’Ajuntament de Barcelona i  PIMEC  

 
» A la Fira, que té lloc durant tot el dia al Centre Internacional de Convencions de 

Barcelona (CCIB),  l’Ajuntament de Barcelona exposa 80 futurs contractes que licitarà 

en els propers dos anys per un import superior als 545 milions d’euros 

 

» La Fira, que ha desbordat les previsions de participació, neix com un espai de 

trobada entre l’Ajuntament i el sector privat per promoure en les licitacions públiques 

una major participació de pimes, empreses locals, emprenedores i innovadores  

 

» Per promoure la innovació, 7 empreses presenten solucions als reptes llançats des 

de l’Ajuntament per millorar l’eficiència tècnica, social i ambiental en la prestació de 

serveis 

 

 

Èxit de convocatòria de la I Fira de Contractació Pública Municipal, un espai de trobada entre 

l’Ajuntament de Barcelona i els seus potencials proveïdors que se celebra amb el suport de 

PIMEC al Centre Internacional de Convencions de Barcelona (CCIB).  Més de 350 empreses i 

600 professionals inscrits han superat i doblat les previsions d’assistència a la fira, que neix 

amb l’objectiu d’impulsar la participació de les petites i mitjanes empreses, les empreses locals, 

emprenedores i innovadores en els principals contractes que licitarà l’Ajuntament en els 

propers dos anys 

 

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha inaugurat la fira, una iniciativa pionera a 

Europa que neix fruit d’aquesta col·laboració publico privada i on es mostra una previsió 

anticipada dels principals contractes a licitar per part de l’Ajuntament en els propers 2019 i 

2020. En total s’exposaran aproximadament una vuitantena de futurs contractes per un import 

estimat superior als 545 milions d’euros.  

 

Durant tot el dia les empreses  poden  conèixer de primera mà les característiques de les 

contractacions que s’hi exposen, promovent-ne un coneixement més gran que permeti garantir 

una participació més diversa en les futures licitacions.  Els principals projectes de contractació 

de l’Ajuntament es troben agrupats en set estand temàtics: Serveis socials i Serveis a les 

persones, Gestió i logística d’edificis municipals, Esdeveniments i activitats cíviques 

participatives, Logística i aprovisionaments de l’Ajuntament, Gestió de la ciutat i l’espai públic, 

Obra pública i Serveis TIC. 
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S’exhibiran contractes de molt diversa índole, rellevants tant per les seves característiques 

tècniques singulars, com per la importància econòmica, o bé per la seva crida a la innovació. 

Alguns projectes destacables són el contracte de gestió del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD),  la 

gestió i explotació d’11 instal·lacions esportives municipals de la ciutat, la gestió i promoció dels 

rodatges audiovisuals a Barcelona, la renovació  de la xarxa d’aigua del ZOO sense excavació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altre gran objectiu que persegueix la Fira és promoure la innovació en la contractació pública. 

Hi haurà un espai destinat a què les empreses puguin exposar a l’Ajuntament les seves 

propostes, idees i projectes més innovadors. En total 7 empreses presentaran les seves  

solucions innovadores que aportin eficiència tècnica, social i ambiental en la prestació de 

serveis a la ciutadania i resolguin els reptes i necessitats per crear una ciutat més sostenible.  

 

 

 

DADES BÀSIQUES DELS CONTRACTES QUE ES PRESENTEN A LA 

FIRA 

Àmbit temàtic//Estand 
Nº de 

fitxes 

Import 

pressupostari 

aproximat 

Esdeveniments i activitat cívica i 

participativa 10 4.538.600,32 € 

Gestió de la ciutat i l'espai públic 15 22.012.236,78 € 

Gestió i logística d'edificis municipals 8 63.480.622,10 € 

Logística i aprovisionaments Ajuntament 12 14.706.564,64 € 

Obra pública 8 59.036.487,60 € 

Serveis socials i serveis a les persones 20 329.621.519,68 € 

Serveis TIC 6 52.389.026,75 € 

TOTAL 79      545.785.057,87 € 
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La celebració d’aquesta fira és una de les primeres concrecions del conveni de col·laboració 

estable que han signat l’Ajuntament, Barcelona Activa, PIMEC i Fundació PIMEC per promoure 

la participació de les pimes en la compra pública, afavorir el relleu generacional en les petites i 

mitjanes empreses i per oferir suport emocional a l’empresariat autònom de la ciutat. 

 

PIMEC com a representant de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, ha estat 

responsable de l’èxit de la convocatòria. Ha difós entre les seves empreses associades la 

realització i participació a la Fira i ha impulsat la presentació en la mateixa de projectes 

empresarials sostenibles que incorporin innovació social, tecnològica i ambiental i actuacions 

econòmiques sostenibles arrelades al territori de la ciutat. 

 

Repte abordat Resum de la solució que es presenta 

Gestió eficient dels edificis municipals Implementació de cobertes verdes al sostre públic per reduir el consum energètic dels edificis públics de forma eficient a un cost molt baix. 

Gestió eficient dels edificis municipals Residus Circulars: retalls d'estocs de les indústries aplicable a la construcció i rehabilitacions per edificis més sostenibles. 

Uniformitat i gestió de vestuari  
Solució a la gestió de la roba laboral mitjançant l'aplicació de tecnologia de radiofreqüència, amb la qual s'aconsegueix una excel·lent gestió 
en la traçabilitat de la uniformitat laboral.  

Uniformitat i gestió de vestuari  Presentació de peces intel·ligents, gestió de vestuari i botiga virtual. 

Comunicacions personals i mòbils 

 
Presentació d'un model de comunicacions personals i mòbils per a usuaris de seguretat i emergència de nova generació, que combina xarxes 
privades de banda estreta (PMR), que són molt robustes i fiables, amb les xarxes publiques 3G/4G/5G que ofereixen màximes prestacions a 
un cost reduit. 

Psicologia del comportament i noves formes 
d'intervenció en els serveis socials 

 
Proposta adreçada a una educació econòmica transformadora i basada en tres elements:  formació bàsica inicial (amb una metodologia 
dinàmica basada en la resolució de casos pràctics: presencial & on-line), acompanyament individual durant 12 mesos i Nudge (posada en 
marxa de sistemes que facilitin per defecte l'acompliment dels objectius econòmics de les persones beneficiàries). 

Bons d'Impacte Social 

 
 
La solució que es presenta vol donar resposta  a la problemàtica dels Bons d' Impacte Social, exposant un nou model d'anàlisi social i inversió 
en funció de l'impacte i la resiliència. Model desenvolupat per l'equip de la Universitat Politècnica de Catalunya amb models de presa de 
decisió en escenaris d'incertesa i heterogeneïtat.  

Psicologia del comportament i noves formes 
d’intervenció en els serveis socials 

Conèixer quines són les dreceres mentals mes comunes i com afecten el comportament humà ajuda a millorar el procés d’atenció, i 
eventualment, el propi plantejament dels plans d’intervenció. Partint d'aquesta premisa, la proposta s'orienta a: definir impactes, identificar 
dreceres i biaixos cognitius rellevants, replantejar la intervenció a partir del coneixement adquirit i el prototipat de nudges, conducció  d’un 
pilot, avaluació (amb grups experimentals) i adaptació. 

Bons d'Impacte Social 
Moving3Dmachine és l’adaptació de les màquines de cosir industrials per a usuaris de cadira de rodes, utilitzant tecnologia 3D oberta. Un 
sistema desmuntable, accessible i de baix cost, que ofereix una nova oportunitat laboral i  formació especialitzada. 

 


