COOPERACIÓ PÚBLICOPRIVADA
Dictamen del Consell de Ciutat
(11 de març de 2019)

Sessió de 4 de novembre de 2019

 Dictamen sorgit de la necessitat, expressada pel Consell de Ciutat,
d’analitzar com es duu a terme la cooperació públic privada en la
prestació dels serveis i proposar millores especialment en els
d’atenció a les persones
 El resultat són 11 recomanacions que es van aprovar al Plenari del
Consell de Ciutat de l’11 de març de 2019
 En aquesta sessió s’informa des de l’àmbit municipal de Contractació
(Gerència de Pressupostos i Hisenda) dels aspectes relatius a les
recomanacions del Consell de Ciutat
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L’Ajuntament ha esdevingut pioner i referent potenciant la contractació pública sostenible (social, ambiental,
innovadora) com a eina estratègica per a l’aplicació de polítiques públiques, amb l’aprovació de tota una
seqüencia de mesures que han transformat la compra pública de la ciutat (2015-2019)

Decret de
“paradisos
fiscals”
(19/05/2016)

Diàleg social:
Taula de
contractació
Pública
(21/10/2016)

Guies de
contractació
pública social
i ambiental
(10/2016), CPI,
TIC, (11/2017)

Mesures afavoridores participació PIME i l’empresa social
Conveni
• Lotització
PIMEC:
• Pagament
Servei
directe
Serveis
“Barcelona
subcontractatis assessorament
Compra”
tes
en clàusules
socials:
BCNActiva,
Dept.
• Criteri Preu
Fira de
Transversalitat
< 35%
contractació
de Gènere...
•Clàusula de
pública
subcontractació
(10/2018)
a 3er sector

Decret de
contractació
pública
sostenible
(24/04/2017)

Pla anual de
contractació
pública
sostenible
2018, 2019...

Instrucció
municipal
sobre
contractació
reservada
(05/2019)

Diversificació de proveïdors (2015-2018)
579 proveïdors NOUS (Δ 12,2%)

Contractació
electrònica
SICE
Portal licitació
electrònica

• 244 (42%) amb seu social a la ciutat
de Barcelona
•138 (23%) societats sense ànim de
lucre
Reducció de la contractació menor

 Cap proveïdor acumula més de
300.000 € (en 2015 eren >22)
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3.1.

Prioritzar des de l’Administració Pública la concertació amb les entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, entitats del tercer sector culturals i entitats petites o de voluntariat sense ànim de lucre com a
model de col·laboració preferent en la prestació de serveis d’atenció a les persones posant en valor la tasca
que aquestes ja desenvolupen i d’acord amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu

8,5
M€

+ 18,4%
2016

2018

2016

Contractes a entitats
sense ànim de lucre

Subvencions de l’IMSS al
tercer Sector, per import
de 8,5M€. Moltes, amb
l’objecte de prestació de
serveis

10
M€

2019

Objectius de contractació
de reserva social

200 cites
concertades
Conveni amb PIMEC per
assessorament a PIMEs i
autònoms per millorar
la capacitat d’accés a la
contractació pública

300 participants
> 200 empreses

110 professionals
municipals

1a Fira de Contractació Pública
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3.2.

Avançar cap a un sistema d’acreditació/homologació de les petites o mitjanes empreses (PIME’s) i també
aquelles altres que siguin sense afany de lucre, per diferenciar-se en la contractació pública en general. Els
elements claus que probablement hauria de contemplar aquesta acreditació són: territori, expertesa,
capacitat i professionalitat. Millorant la responsabilitat i les clàusules socials, donat que aquestes han de
marcar la gestió de qualitat dels serveis

PROBLEMÀTICA DE LA LLEI ESTATAL
Malgrat criteris molt estrictes respecte
transparència, publicitat i igualtat
d’oportunitats en la legislació
espanyola i les directives
comunitàries...

Mesures que afavoreixen la
contractació de PIMEs locals

 La contractació social incorpora mesures per afavorir la
participació i la protecció de la PIME en l’àmbit de la
contractació pública: inclusió de la obligatorietat de
subcontractar empreses d’economia social
 Incorporació en el futur de noves mesures socials, com la
reinversió en millores en el propi contracte

 Suport a les empreses locals per obtenir certificacions RSC i
exigir-los com discriminació positiva
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3.3.

Les administracions s'haurien de dotar dels mitjans de control mixtos (administració, entitats i externs) per
vetllar per la qualitat de la prestació dels serveis, reduint la burocratització per obtenir la millor eficiència
en el seguiment de l’execució dels contractes i/o subvencions

SICE
 El sistema de contractació electrònica (SICE) integrarà una
aplicació informàtica per al seguiment de les clàusules amb
participació activa del propi proveïdor (implantació a partir
de desembre 2019)
 Possibilitat d’incorporar incentius o penalitzacions per
compliment/incompliment de clàusules i segons enquestes
de satisfacció a usuaris

Firma de l’acord desenvolupament conjunt del SICE (27/11/18):
Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Premià de Mar i
Terrassa
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3.4.

Es demana fer un estudi de l'estructura de costos reals del servei (costos de subrogació, igualtat, innovació,
sistemes informació, qualitat, auditories, prevenció de riscos, absentismes, impacte social ...) que s'ofereix
en el moment d'elaborar el plec de condicions, marcant paràmetres d’eficiència i eficàcia, que en la
contractació actualment no es contemplen suficientment. Cal fer valer l'eficàcia perquè l'eficiència no sigui
zero i per evitar el dumping.

 Les condicions de molts plecs de licitació i/o concessió ja incorporen mesures de coneixement real
de l’estructura de costos dels serveis i dels resultats econòmics, però...
 Reticència de molts dels contractistes i/o concessionaris
respecte d’oferir a l’administració contractant informació
rellevant sobre l’estructura de costos o l’impacte real dels
serveis produïts (excusa recurrent de “manca de
desagregació de costos operatius”)
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3.5.

F
O
R
M
A
C
I
Ó

Potenciar des de les Administracions Públiques que els/les tècnics/que siguin coneixedors/es de totes les
possibilitats legals en la contractació a fi de que ho puguin trametre en l’elaboració dels plecs de
condicions: formació continuada
I
N
T
E
R
N
A

 Gairebé 2.000 treballadors i treballadores formats en
contractació sostenible i en la nova Llei de contractes
(des de 2017)

E
X
T
E
R
N
A

 “Aula de formació” a Barcelona Activa per
assessorament de capacitació personal i empresarial a
PIMEs, empreses socials i autònoms i publicació de la
“Guia del licitador”

 Programa transversal de formació en contractació en
l’oferta anual adreçada al personal municipal
 Actualment, sessions informatives i formatives per a
l’adaptació als nous sistemes de contractació
electrònica i sobre el Cost del Cicle de Vida, amb
l’objectiu d’arribar a 600 persones més
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3.6.

Millorar les condicions laborals dels/les treballadors/es encarregats de la prestació dels serveis, a través de
les millores pactades en cada conveni marc de cada col·lectiu. En cap cas s’haurien de pretendre recollir
aquestes millores laborals a través de condicions de millora en els plecs de condicions, ja que en aquests
casos només es generen greuges comparatius entre professionals del mateix col·lectiu. En aquesta mateixa
direcció, és important arribar a acords amb els Sindicats, que estiguin centrats en aquestes millores de les
condicions dels convenis col·lectius i que els pressuposts de licitació vagin en concordança amb els acords
presos en les negociacions col·lectives
 Cal aprofitar la contractació per millorar les condicions salarials i laborals, però....

 L’increment de salari per sobre dels convenis pot ser criteri de
valoració, quan la mà d’obra és un component essencial de
l’objecte contractual, però no pot ser condició obligatòria
 Els pressupostos de licitació han de contemplar l’impacte en el preu d’aquestes millores i permetre
el marge suficient
 L’Ajuntament ha estat pioner en el reconeixement de l’impacte
per l’increment del SMI en els contractes ja adjudicats i el
rescabalament de les empreses i entitats afectades
 Constituït un Grup de treball amb els sindicats per fer-ne el seguiment acurat de clàusules salarials
i, si s’escau, establir-ne les mesures correctores pertinents
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3.7.

Es destaca com un element molt important en la contractació pública la reducció de la morositat (si bé
l’ajuntament de Barcelona està pagant a 30 dies). En aquells casos en què l’Administració paga
puntualment, el problema radica en la subcontractació de la prestació dels serveis. Es a dir, l’empresa
subcontractada podria acabar cobrant al cap de 400 dies, posant en risc la viabilitat de la mateixa

 L’Ajuntament incorpora, en els plecs que permeten la subcontractació, una clàusula de pagament
directe al subcontractista en cas de morositat per part del contractista principal
 Cal impulsar la seva aplicació i el seguiment

Font: Plataforma Multisectorial Contra la Morositat, publicat a @ElPeriodico

Font: Ministeri d’Hisenda, publicat a sectorpublico.es
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3.8.

Demandem que les licitacions adeqüin el volum dels lots, en funció de les dimensions de les entitats del
territori (a nivell de barri, districte o ciutat).

130

+ 106%
63

2016

2018

NOMBRE DE LOTS ADJUDICATS
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3.9.

Impulsar una reforma de la Llei de mecenatge que ajudi a potenciar el finançament privat en general tenint
en compte les entitats culturals, especialment les petites, per a poder desenvolupar la seva identitat i
continuïtat per lluitar contra la bretxa cultural, la pobresa cultural i facilitar l’accés a la cultura de totes les
capes socials

 la Llei de Mecenatge ha de ser un veritable instrument de
lluita contra la bretxa cultural i social i no un instrument
que faciliti l’elusió fiscal de les gran empreses i altres
organitzacions (Declaració de Barcelona sobre Fiscalitat,
juliol 2018)

Barcelona, Cadis, Córdoba, La Corunya, Madrid, Santiago de Compostela,
Saragossa i València

 Són necessàries majories parlamentàries al Congrés dels
Diputats que facin possible aquest canvi legislatiu
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3.10. Posar en valor l’important paper que desenvolupa el voluntariat en el Tercer Sector Social i cultural i en les
petites entitats sense ànim de lucre de Catalunya. També destacar la possible coexistència d’aquest amb la
professionalització de determinats rols, en algunes entitats. Un element més a tenir en compte és
reconèixer que l’activitat pròpia del voluntariat té associada una despesa, tant a nivell de coordinació com
de formació
 Mitjançant contractació pública no es pot contractar treball no remunerat (voluntariat)

 Pel finançament d’activitats amb presència intensiva de voluntariat,
cal conèixer i concretar els costos d’estructura i de les activitats que
requereixen de professionals remunerats
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3.11. Es demana impulsar la creació i aprovació d’un nou marc legal del sistema de contractació a nivell de
Catalunya capaç de regular tots aquests aspectes anteriorment esmentats. Aquest nou marc, es reflexa a
través de l’aprovació de la nova norma que s’està tramitant actualment al Parlament de Catalunya. En
tràmit parlamentari el projecte de Llei de contractes de serveis a les persones(tram.200-00003/12).
 Cal aclarir si la legislació i competències autonòmiques
poden donar resposta a aquestes demandes i, si és el cas,
assolir majories parlamentàries que permetin legislar en
aquest sentit
 Mentre tant, l’Ajuntament ha avançat en la col·laboració
publico-privada de forma consensuada amb representants de
les associacions empresarials, sindicals, d’associacions de
defensa de la igualtat, ambientalistes, veïnals, i amb entitats
representants de l’economia social:

 Taula de Contractació Pública (Decret 21/10/2016)
 Declaració a favor de la contractació pública amb
responsabilitat social (acord Taula de Contractació
Pública 24/10/2016)
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CONCLUSIONS
 Les actuacions municipals desplegades en matèria de contractació
pública comparteixen bona part dels objectius presentats pel Consell
de Ciutat
 L’actuació municipal ve limitada per la manca d’una llei autonòmica de
concertació que impedeix:
 L’aplicació adient d’altres relacions o figures diferents a les
tradicionalment contractuals
 L’aplicació de criteris empresarials diferents als fonamentats en
l’obtenció d’un benefici industrial, restant eficàcia, eficiència i
accés universal a uns serveis que per la seva naturalesa i la seva
vocació de serveis públics estan garantits constitucionalment
 L’Ajuntament de Barcelona seguirà liderant la contractació social i del
tercer sector en el conjunt d’administracions de l’Estat
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