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 (4) Contractació pública responsable i ESS 

  

Línies a la què 
contribuiria 

L1: Augmentar el pes de l’ESS en l’economia de la ciutat, la seva solidesa, articulació i 
extensió, especialment en els sectors estratègics 
L5: Generar més marcs de coproducció de polítiques públiques amb l’ESS 
L6: Contribuir des de l’ESS a prevenir i reduir les desigualtats socials a la ciutatL7: 
Desenvolupar palanques que impulsin l’Estratègia 
L8: Transversalitzar els reptes de l’economia digital, l’economia feminista, les 
migracions i la transició energètica i ecològica 

Fites que 
ajudaria a assolir 

Fita 1.2. Augmentar l’ocupació de qualitat de l’ESS en els sectors estratègics. 
Fita 1.4. Incorporar les recomanacions del Dictamen Cooperació publico-privada 
elaborat pel Consell de Ciutat, aprovat al plenari del 11 de març de 2019. 
Fita 1.5. Promoure oportunitats de la normativa actual de contractació pública per 
promoure l’accés a empreses d’ESS. 
Fita 5.1. Impulsar, normativitzant si cal, la coproducció (cocreació, cogestió, 
coseguiment i coavaluació) de les polítiques municipals d’ESS. 
Fita 5.2. Estendre el programa de Patrimoni ciutadà d’ús i gestió comunitària a tots els 
barris i districtes de la ciutat. 
Fita 5.3. Promoure el procomuns digitals com a “béns comuns urbans” de l’ESS. 
Fita 6.2. Augmentar la incorporació de col·lectius específics (persones migrades i 
racialitzades, aturades, joves, majors de 45 anys...) a les entitats i empreses d’ESS. 

Motivació El paper de les administracions locals com a consumidores o clients de l’ESS, és clau 
per al seu desenvolupament i enfortiment.  L’ESS es molt útil per les polítiques 
públiques i la contractació pública per assolir els seus objectius. 
Algunes famílies de l’ESS demanen una priorització clara en determinats sectors 
d’activitat de la compra pública a entitats d’ESS i no a empreses mercantils. 

Accions 
potencials de 
treball 

Actualment disposem d’un marc legal amb potencialitats que ens permeten avançar en 
aquest camp , com la disposició addicional 48a de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (9/2017) que permet una reserva especial per empreses d’economia social en 
la contractació de serveis socials, culturals i de salut (especificats en la mateixa llei en 
base a determinats codis CPV), que fomenta la transformació mitjançant aquestes 
polítiques públiques. 
En concret el projecte de ciutat incorporarà: 

 Identificació de sectors clau en la prestació de serveis i productes per part de 
l’ESS, i priorització des de l’Ajuntament de la concertació o contractació amb 
les entitats de l’ESS, com a model de col·laboració preferent en la prestació de 
serveis d’atenció a les persones, d’acord amb la Directiva 2014/24/UE del 
Parlament Europeu. 

 Sistema d’acreditació/homologació de les petites o mitjanes empreses i entitats 
d’ESS, per diferenciar-se en la contractació pública en general. 

 Dotació dels mitjans de control mixtos (administració, entitats i externs), reduint 
la burocratització, per vetllar per la qualitat de la prestació dels serveis i obtenir 
la millor eficiència en el seguiment de l’execució dels contractes i/o les 
subvencions així com la reserva social. 

 Instruments de seguiment i medició d’impacte de la contractació. 
 Estudi de l’estructura de costos reals del servei (costos de subrogació, igualtat, 

innovació, sistemes d’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 preveuen prou.   

 Capacitació (formació contínua) a tot el personal tècnic municipal per tal que 
sigui coneixedor de totes les possibilitats legals en la contractació i ho puguin 
trametre en l’elaboració dels plecs de condicions. 
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 Reducció de la morositat i estandarització de pagaments fraccionats que no 
posin en risc la viabilitat de la prestació de serveis o productes. 

 Implicació municipal en l’aprovació d’un nou marc legal del sistema de 
contractació a Catalunya (projecte de Llei de contractes de serveis a les 
persones; tràmit parlamentari 200-00003/12). 

 Anàlisi de l’aplicació de la clàusula de subcontractació a l’ESS així com la 
reserva social. 

 Anàlisi i aplicació de models alternatius de compra pública per part de 
l’Administració (com per ex. a Flandes amb els Laboratoris de compra pública 
responsables). 

 Foment de la coherència política municipal, deixant d’operar amb les entitats 
financeres que vulneren els drets humans i ambientals. Ús, per part de 
l’Ajuntament i dels organismes municipals, de les entitats de finances ètiques 
com a clientes i/o sòcies. 

 Capacitació dels actors de l’ESS per presentar-se a licitacions. 

 Facilitació de la creació d’UTES entre entitats d’ESS. 

 Enfortiment i millora de la visibilització dels actors de l’ESS davant les unitats 
contractants de l’Ajuntament i altres administracions actives a la ciutat 

Altres projectes -
propostes de 
treball amb les 
què aquest 
projecte de ciutat 
pot estar vinculat 
o recollir 

 Desplegament de la Carta de Barcelona i desenvolupament d’una fiscalitat 
favorable a l’ESS de la ciutat. Establiment d’incentius a la compra de productes 
i serveis de l’ESS 

 Identificació de grans volums de compra de productes o serveis amb poca 
presència de l’ESS (turisme, menjadors de les escoles bressol, etc.) o amb 
potencial de creixement per a: 
◦ desenvolupament d’oportunitats d’activitat 
◦ generació de noves activitats econòmiques, serveis o activitats entre 

entitats de diferents famílies de l’ESS 
 Definició d’una estratègia conjunta d’incidència en altres nivells de 

l’administració pública que actuen a la ciutat i enxarxats amb l’ESS de altres 
llocs. 

 Promoció de declaracions institucionals a favor de les finances ètiques i lliures 
de banca armada. 

 Promoció d’un context normatiu favorable perquè les entitats de finances 
ètiques siguin l’eina financera principal de l’ESS, a través: 
◦ Incentius fiscals. 
◦ Clàusules socials en la contractació pública. 
◦ Co-creació i impuls d’instruments financers com els fons col·lectius de 

crèdit o els Fons d’aval i finançament. 
◦ Activació de processos de matchfunding amb entitats de finançament 

col·laboratiu procomú. 
◦ Provisió d’eines econòmiques i financeres especialitzades per a les 

economies comunitàries. 

Recollint les 
propostes de... 

ECOM, CONFCOOP, SECT (CURES, FIN) 

 


