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CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
DRETS
LABORALS
S’apliquen sobre les persones
treballadores que executen el
contracte

► Salaris justos
Criteri d’adjudicació que valora
l’increment sobre conveni

► Estabilitat de la plantilla
Criteri d’adjudicació

► Manteniment de les
condicions del conveni
Condició d’execució obligatòria

DRETS
SOCIALS

► Igualtat de gènere
Condició d’execució que obliga a
l’empresa a presentar el Pla
d’Igualtat de Gènere

► Conciliació coresponsable
del temps
Condició d’execució que obliga a
l’empresa a presentar les mesures o
el Pla

DRETS
ECONÒMICS

► Pagament del preu a
l’empresa subcontractada
Condició contractual, en cas de
morositat de l’empresa
contractista principal

► Valoració equilibrada
del preu i la qualitat
Limitació de la puntuació del
preu

► Persones amb discapacitat
Condició d’execució

► Subrogació de la plantilla
Condició d’execució en contractes de
gestió de serveis públics o altres
significatius
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CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
DRETS
AMBIENTALS

► Instruccions
tècniques ambientals
Prescripcions tècniques del
contracte amb criteris de
sostenibilitat
Ajuntament més sostenible
http://www.ajsosteniblebcn.
cat/es

INNOVACIÓ

► Associacions per a la
innovació

NOU MODEL
D’ECONOMIA

► Empreses d’Economia
cooperativa, social i solidària
Subcontractació obligatòria

► Innovació en els
contractes

► Compra pública ètica
Mesures a favor d’una empresa amb
Responsabilitat Social Corporativa
(codi ètic de l’empresa licitadora)

► Compra d’articles provinents
de comerç just

►Decret Alcaldia requeriment
relació il·legal amb paradisos
fiscals .2016
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CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOCIAL
DEFINICIÓ INTERNA
DEL CONTRACTE

CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ

CONDICIONS
D’EXECUCIÓ

► Objecte del contracte
amb eficiència social

► Oferta anormalment
baixa

► Subcontractació amb empreses socials

► Pressupost màxim de
licitació

► Contractació indefinida
de les persones
treballadores ocupades en
l’execució del contracte

► Subrogació de la plantilla laboral
► Manteniment de les condicions laborals
durant la vigència del contracte
► Contractació de persones en situació d’atur
amb exclusió social
► Persones amb discapacitat
► Igualtat de gènere i no-discriminació entre
homes i dones
► Llenguatge i imatges no sexistes
► Assetjament sexual i per raó de sexe
► Igualtat d’oportunitats i no discriminació
per les persones LGTBI
► Conciliació coresponsable del temps laboral,
familiar i personal
► Diversitat funcional

► Informació de la
subcontractació

► Salaris de les persones
treballadores ocupades en
l’execució del contracte

► Pagament del preu a les empreses
subcontractades
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CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable
(Decret de l’Alcaldia de data 23 de març de 2016)

Guies de Contractació Social i Ambiental

Diàleg Social
Diàleg amb Entitats empresarials i socials

Taula de Contractació Pública
(Decret de l’Alcaldia de 21 d’octubre de 2016)

DECRET MUNICIPAL contractació pública sostenible
24.04.2017
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La llei 9/2017
Art. 1.3, la contractació publica estratégica
Art 28: programació i planificació
Art. 32: limitació a la contractació directa
Art. 145:
Criteris d’adjudicació socials i ambientals
La qualitat en la selección de la millor oferta
La vinculació amb l’objecte del contracte
• Art 202: condicions d’execució
•
•
•
•

Barcelona

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE / 2018

PARADISOS FISCALS
PLA ANUAL 2018 DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE. Decret Alcaldia 13.04.2018

CONTRACTACIÓ RESERVADA 2018

Aplicatiu informàtic SAI
SEGUIMENT I RENDICIO DE COMPTES

CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

7

