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Metodologia
De la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona
(https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant) s’ha accedit a
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública:

Des d’aquesta plataforma s’ha fet una recerca de tots els contractes publicats per l’Ajuntament
de Barcelona i la resta d’Ens vinculats. Les publicacions fetes l’any 2020 han estat al voltant de
2.670. D’aquest llistat s’ha fet un cribratge per codi de CPV, cercant així, els que estaven
relacionats amb serveis a les persones, que són els que s’indiquen a l’annex 1, quedant un llistat
de 157 publicacions que són objecte d’un primer estudi, però revisant la tipologia de servei o la
data de publicació de la licitació, ens quedem amb 124 publicacions, de les quals 53 són amb
contractes amb tramitació d'emergència (art. 120 LCSP 9/2017). Veure l’annex 2.
De cadascuna de les publicacions, s’ha fet un buidatge de les següents dades:

Dades genèriques de l'expedient

Codi de l'expedient
CPV (4 xifres)
Descripció de la prestació
Òrgan de contractació
Data publicació
Data presentació ofertes
Preu sortida licitació
Tipus procediment

Solvència

Econòmica
Tècnica

Criteris d'adjudicació

Puntuació judici valor
Puntuació criteris automàtics
% pes preu dintre dels criteris
Tipologia de projecte
Formula preu utilitzada
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Resta de criteris automàtics
Dades sobre l'adjudicació (en el cas
que ja estigui resolta)

Nº ofertes presentades
Guanyador
Oferta guanyadora
% Baixada
Punts obtinguts a judici de valor
Punts obtinguts a criteris automàtics
Data d'adjudicació del contracte

Hem de dir que per poder analitzar millor les dades sobre les licitacions adjudicades, hem
considerat que aquelles que s’havien fet per lots, es considerarien com licitacions diferents, per
a poder obtenir així més informació.

1

55320000 Serveis de subministraments de menjars
55410000 Serveis de gestió de bars
55520000 Serveis de lliurament de menjars a domicili
75200000 Prestació de serveis per a la comunitat

2
1
1

80410000 Serveis escolars diversos

1

85100000 Serveis de Salut

85300000 Serveis d'assistència social i serveis
connexos

3
1

85311100 Serveis de Benestar social proporcionats a
gent gran
85311300 Serveis de Benestar social proporcionats a
infants i joves
85312000 Serveis d'assistència social sense
allotjament
85312200 Repartiment a domicili d'aliments
85312300 Serveis d'orientació i assessorament
85312320 Serveis d'assessorament
85312500 Serveis de rehabilitació
85320000 Serveis Socials
85321000 Serveis socials administratius
98133000 Serveis prestats per associacions

Total general

2
9

2
11

1,36%
7,48%

10

11

7,48%

7

4,76%

2

1,36%

2
1

1

1
7

2
1
4
1
1
1
2
1
7
24
35 16 28

11

1

1

Total general

1,36%

1

2

85310000 Serveis d'assistència social
85311000 Serveis d'assistència social amb allotjament

2

6
1

13

80590000 Serveis de tutoria

85142300 Seveis d'higiene

0,68%
1,36%
3,40%
0,68%
0,68%
5,44%
0,68%
8,84%
1,36%
3,40%
0,68%

1
2

80100000 Serveis d'ensenyament preescolar

%

1
2
5
1
1
8
1
13
2
5
1

4

79621000 Serveis de subministrament de personal

85121270 Serveis psiquiàtrics o psicològics

Inst. Municipal de Serveis
Socials

Inst. Municipal de Persones
amb Discapacitat

Inst. Municipal de
l'Habitatge i Rehabilitació
de Barcelona

Inst. Municipal d'Educació
de Barcelona

Foment de Ciutat SA

Barcelona ACTIVA SAU SPM

CPV

Ajuntament de Barcelona

Anem a veure el resultat.

1 0,68%
4 2,72%
1 0,68%
1 0,68%
29 32 21,77%
1
2 1,36%
31 21,09%
55 147
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Quins tipus de serveis?
De les licitacions publicades relacionades amb serveis a les persones pels diferents òrgans de
contractació relacionats amb l’Ajuntament de Barcelona.
Però millor agrupar-ho pel codi CPV tal i com es demana per acreditar la solvència, que són els
tres dígits:

Institut Municipal
de Serveis Socials
37%

Ajuntament de
Barcelona
24%

Barcelona ACTIVA
SAU SPM
11%
Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat
1%

Institut Municipal de l'Habitatge i
Rehabilitació de Barcelona
1%

Foment de Ciutat
SA
19%
Institut Municipal d'Educació de
Barcelona
7%

Com era d’esperar, els tres organismes amb més contractes són:
•

Institut Municipal de Serveis Socials

•

Ajuntament de Barcelona

•

Foment de Ciutat SA.

Presentació d’ofertes
Amb les dades publicades a la Plataforma de Contractació, veiem que aquests 147 expedients
analitzats corresponen al següents anys:
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Any

Expedients

2017

1 expedient que va ser desestimat al 2020

2019

28

2020
2021

61
51 expedients tramitats d’emergència
6 expedients iniciats al 2020

Tipologia de tramitació d’expedients
Si ens fixem en el tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació, veiem que aquest any, a
causa de la pandèmia, s’han realitzat un número superior de contractacions per tramitació
d’emergència. Respecte a això, hem de dir que no tots els contractes d’emergència s’han publicat
avui dia a la plataforma de contractació de la Generalitat, sinó que, des de l’Ajuntament, i via
enllaç d’aquesta plataforma, s’ha notificat a:
https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/contractes-emergencia-covid19.

Expedients
analitzats

%

2

1,36%

32

21,77%

Negociat sense publicitat

5

3,40%

Obert

1

0,68%

Altres procediments segons
instruccions internes

8

5,44%

Contracte menor

6

4,08%

obert

51

34,69%

Obert Simplificat Abreujat

1

0,68%

Negociat sense publicitat

7

4,76%

Contracte menor

2

1,36%

Restringit

2

1,36%

Obert

24

16,33%

Negociat sense publicitat

6

4,08%

Tipologia de tramitació i procediment
Acord Marc ordinari

Emergència

Ordinari

Urgent

Obert

35,37%

42,86%

20,41%

Mirem com ha estat la tipologia d’aquests contractes, on la relació de tots ells es troba a l’annex
3:
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Tipología de serveis i òrgan de contractació

N. contractes Valor dels contractes

Atenció a les persones

39

19.023.949,91 €

Ajuntament de Barcelona

11

1.028.711,70 €

Institut Municipal de Serveis Socials

28

17.995.238,21 €

Neteja

14

1.745.825,76 €

1

30.810,00 €

Institut Municipal de Serveis Socials

13

1.715.015,76 €

Atenció domicili (telefònic, àpats, medicació…)

10

1.216.090,09 €

Ajuntament de Barcelona

5

139.508,05 €

Institut Municipal de Serveis Socials

5

1.076.582,04 €

Atenció infancia i joves

9

618.624,27 €

Ajuntament de Barcelona

3

177.451,99 €

Institut Municipal de Serveis Socials

6

441.172,28 €

Atenció infancia i joves

1

9.341,11 €

Ajuntament de Barcelona

1

9.341,11 €

Atenció a residències

5

222.071,92 €

Institut Municipal de Serveis Socials

5

222.071,92 €

Altres

13

369.846,56 €

Ajuntament de Barcelona

12

365.930,56 €

1

3.916,00 €

91

23.205.749,62 €

Ajuntament de Barcelona

Institut Municipal Persones amb Discapacitat
Total

Recordem que en el cas de tramitació d’emergència, que es guia per l’article 120 de la Llei
9/2017, l’Òrgan de contractació no ha de tramitar l’expedient de contractació, podent inclús
contractar verbalment, mentre que en el cas de la tramitació d’urgència, que es regeix per
l’article 119 de la mateixa llei, l’Òrgan de contractació haurà de tramitar l’expedient, però es
poden reduir els terminis.
Però analitzem una miqueta com s’ha distribuït aquests contractes:
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CONCLUSIONS:
• Aproximadament el 56% de les licitacions que han estat publicades, referides a l’àmbit dels
serveis a les persones, s’ha tramitat per urgència o emergència.
• El 45% dels contractes i el 24% que s’han tramitat d’emergència ha estat adjudicat al Tercer
Sector.

En relació a la concurrència
Dels 147 expedients analitzats, traiem el 52 que s’han tramitat d’emergència segons diu la Llei
9/2017, quedant 95 expedients, però hi ha 17 que encara estan en procés d’avaluació per l’òrgan
de contractació i d’altres que per altres circumstàncies no han acabat el seu procés, per tant,
l’estudi de la concurrència el fem sobre 66 expedients:

Núm. ofertes presentades

Núm. expedients

%

1

31

46,96%

2

11

16,67%

3

10

15,15%

5

3

4,55%

Entre 6 i 10

8

12,12%

Més de 10

3

4,55%

Total

66

100,00%

És important destacar que en un 47% només s’ha presentat un licitador, fet que ens fa pensar
perquè ha estat així. Mirem quin tipus de servei són i quin volum econòmic representa:
Ofertes presentades per expedients
Entre 6 i 10
12,12%
5
4,55%

Més de 10
4,55%

1
46,97%

3
15,15%
2
16,67%
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Núm.
Expedients

Tipología de CPV

Suma del Preu de
sortida de la licitació

554 Servei de gestió de bars

1

12.152,00 €

801 Serveis d'ensenyament preescolar

1

25.596,37 €

804 Seveis escolars diversos

1

162.566,43 €

805 Serveis de Tutoria

3

35.646,00 €

851 Serveis de Salut

1

8.250,00 €

853 Serveis d'Assistència Social i Serveis connexos

14

59.461.842,45 €

981 Serveis d'associacions

10

653.995,62 €

Com podem veure corresponen a :
•
•

853: Serveis d’assistència social i serveis connexos
981: Serveis diversos prestats per associacions

CONCLUSIÓ:
• La concurrència en els expedients objectes d’estudi ha estat molt baixa, s’hauria de
comparar amb altres anys per veure si es manté la tendència.

Pes de l’oferta econòmica en els criteris d’adjudicació
Dels 147 expedients, en 55 n’ha hi ha hagut fórmula econòmica degut a que o són d’emergència
o negociats sense publicitat i 2 són acord marc en el que no hi ha hagut formula econòmica per
tant, en queden 90 expedients, però com hi ha licitacions amb diferents lots, al final estudiem el
pes de la fórmula a 66 licitacions.

Òrgan de Contractació /
Contracte

13% 15% 16% 18% 20% 25% 30% 31% 35% 45% 50% Total

Ajuntament de Barcelona

1

0

0

0

0

1

1

1

12

0

0

16

Barcelona ACTIVA SAU SPM

0

0

0

0

0

2

0

0

3

0

0

5

Foment de Ciutat SA

0

0

0

0

3

7

8

0

5

1

1

25

Institut Municipal d'Educació de
Barcelona

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Institut Municipal de Serveis Socials

0

1

3

1

3

0

4

0

5

0

0

17

Total general

1

1

3

1

6

10

13

1

28

1

1

66
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A l’annex 4 estan identificats els contractes que s’han estudiat, organitzats per l’òrgan de
contractació i indicant el tipus de procediment.
De forma més gràfica:

Rang de baixada
menor o igual al 15%

2

entre 15 i 20%

10

entre 20 i 25%

10

entre 30 i 35%

42

més de 35%

2

Total

66

més de 35%
3%

menor o igual al 15%
3%
entre 15 i 20%
15%

entre 20 i 25%
15%

entre 30 i 35%
64%

CONCLUSIÓ:
• El pes del criteri d’adjudicació de preu sempre és objecte de debat, però com podem veure,
aproximadament el 35% dels expedients objecte d’estudi, tenien un pes inferior al 30%.
Segons la Llei 9/2017, quan hi ha més d’un criteri d’adjudicació si l’òrgan de contractació
no vol establir un comitè d’experts, el pes dels criteris sotmesos a la fórmula automàtica
ha de ser superior al criteri de judici de valor; en conseqüència, els anomenats criteris
automàtics sempre tindran importància a la puntuació obtinguda, sigui mitjançant preu o
millores.
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Quina fórmula s’utilitza
Dels expedients que han establert criteris d’adjudicació, hem observat que s’han fet servir dos
tipus de fórmules:
•

En 4 expedients s’ha utilitzat:

•

En 85 expedients s’ha utilitzat:

Però en 7 d’ells inclouen aquest paràgraf:
“En cas que cap empresa realitzi una disminució percentual superior a 7 punts
percentuals respecte al pressupost de licitació no s’atorgarà la puntuació màxima
prevista i les ofertes econòmiques ponderaran sobre un màxim de 20 punts”.
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Que fa que aquesta fórmula sigui semblant a la del cas B i que cap licitador obtingui la màxima
puntuació, però, a les licitacions estudiades, no s’ha presentat més d’un licitador, pel que no hem
pogut esbrinar com es fa el càlcul de la resta d’ofertes quan cap d’elles supera el 7% de rebaixa.
Comparem les dues fórmules, en una hipotètica licitació:

Pressupost
licitació

41.000.000,00 €
Oferta

% Baixada

Puntuació 1a fórmula

Puntuació 2a fórmula

licitador A

39.000.000,00 €

4,88%

8,0103

13,3333

licitador B

38.000.000,00 €

7,32%

12,0154

20,0000

Z=

12,1795%

Com podem veure, el licitador B guanya en tots dos casos, però utilitzant la segona formula
aconsegueix la màxima puntuació, 20, però amb la primera formula només 12 punts. La
diferencia de puntuació entre els diferents licitadors, en el cas de la primera formula, és més
petita, afavorint que, amb la puntuació del criteris de judici de valor, pugui guanyar la licitació.

Puntuació fórmula A

Puntuació fórmula B

Licitador A

8,0

13,3

Licitador B

12,0

20,0

4,01

6,67

CONCLUSIÓ:
• La fórmula més utilitzada és la que té en compte la baixada que es fa respecte al preu de
licitació, el que fa que pugui haver-hi més diferència entre les puntuacions que si es fa ús
de la fórmula de proporcionalitat directa.
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En relació a les baixades de l’oferta econòmica
S’han analitzat 57 expedients en els quals s’ha fet baixada, que ha suposat una rebaixa en la
despesa de l’ordre de dos milions i mig d’euros.

Rangs de baixades

Núm. expedients

Rangs de baixades

Núm. expedients

entre 0%- 0,5%

7

entre 7% - 7,9%

4

entre 0,51% -0,9%

3

entre 8% - 8,9%

5

entre 1%- 1,9%

3

entre 9% - 9,9%

4

entre 2% -2,9%

5

entre 10% - 14,9%

8

entre 3% - 3,9%

3

entre 15% - 19,9%

4

entre 4% - 4,9%

3

entre 20% - 24,9%

1

entre 5% - 5,9%

2

entre 25% - 27,9%

2

entre 6% - 6,9%

3

Si agrupem els percentatges en quatre grups, veiem que queda força repartits els resultats.

Rang de baixades
26,32%
36,84%
entre 0%- 3,9%
entre 4% -6,9%
entre 7%- 9,9%
més de 10%

22,81%
14,04%

CONCLUSIÓ:
• A les licitacions de prestacions de serveis a les persones es fan àmplies baixades en el
preu: Si això ho relacionem amb el fet que hi ha poca concurrència s’obre un debat sobre
quins són els motius que ens porten a aquesta situació.
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Criteris automàtics
De tots els expedients, posem el focus en aquells que s’han establert criteris automàtics més
enllà del preu, que són 124 expedients.
Si fem el desglòs de la tipologia de criteris automàtics, veiem el següent:

Tipologia de criteri automàtic
Relacionat amb l'ampliació del servei

Núm.
expedients

Punts
assignats

Mitja de punts

12

92

7,67

6

42

7,00

Relacionat amb cura dels professionals

16

113

7,06

Relacionat amb el servei

34

384

11,29

2

25

12,50

Relacionat amb els salaris

22

215

9,77

Relacionat amb hores de formació

34

357

10,50

1

2

2,00

Relacionat amb materials

13

43

3,31

Relacionat amb productes

5

100

20,00

Relacionat amb qualificació i expertesa

36

377

10,47

Relacionat medi ambient

11

48

4,36

2

45

22,50

Relacionat amb contractació

Relacionat amb els professionals

Relacionat amb les retribucions

Relacionat amb manteniment

Com podem veure els més utilitzats són els relacionats amb el servei a prestar, que són del tipus:

Núm. expedients
40
30
20
10
0
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Els relacionats amb els salaris, que són millores salarials per sobre del conveni establert a la
licitació, el tercer grup estaria relacionat amb més hores de formació per als professionals i l’últim
està relacionat amb la millor qualificació i expertesa dels professionals, més enllà del que es
demana al plec tècnic o la solvència.

Relacionat amb productes

Relacionat amb
qualificació i expertesa

Relacionat medi ambient

Relacionats amb
manteniment

7

Relacionat amb materials

2

Relacionat amb les
retribucions

Relacionat amb hores de
formació

15

Relacionat amb els
professionals

1

Relacionat amb els salaris

7

Relacionat amb el servei

Ajuntament de
Barcelona
Barcelona ACTIVA SAU
SPM

Relacionat amb cura dels
professionals

Òrgan de contractació

Relacionat amb
contractació

Ampliació del servei

Però també ens hem fixat en qui posa aquest criteris automàtics, és a dir, ens fixem en l’òrgan
de contractació:

2

1

12

1

2

1

10

Foment de Ciutat SA
Institut Municipal
d'Educació de Barcelona
Institut Municipal de
Persones amb
Discapacitat
Institut Municipal de
Serveis Socials

2

3

8

3

2

15

7

Total general

12

6

16

34

2

20

10

2

13

1

5

3

2

1

2

22

16

1

11

1

34

1

13

5

5
36
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Barcelona ACTIVA SAU SPM

Foment de Ciutat SA

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Institut Municipal de Serveis Socials

3

1

7

2

2
2

2
15

8

3

2

20

1

1

11

3

2

7

2

5

15
1

5

10

10

7
1

1
13

16

2

2

1

12
1
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I podem veure que les millores salarials, gairebé a la seva totalitat estan determinades per
Foment de Ciutat SA.

Institut Municipal de Serveis
Socials

Total general

Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat

Institut Municipal de l'Habitatge
i Rehabilitació de Barcelona

Institut Municipal d'Educació de
Barcelona

Foment de Ciutat SA

Barcelona ACTIVA SAU SPM

CPV

Ajuntament de Barcelona

Però i si ens fixem en els CPV, què podem concloure? Doncs com podem veure a la taula següent,
els serveis associats al CPV 853 Serveis d'assistència social i serveis connexos són els que més
varietat de criteris automàtics s’han establert.

%

1

1

0,68%

2

1,36%

5

3,40%

1

0,68%

1

0,68%

6

8

5,44%

1

1

0,68%

13

8,84%

553 Serveis de subministraments de menjars
554 Serveis de gestió de bars
555 Serveis de lliurament de menjars a
domicili

2

752 Prestació de serveis per a la comunitat

1

1

4

1

796 Serveis de subministrament de personal

2

801 Serveis d'ensenyament preescolar
804 Serveis escolars diversos

13

805 Serveis de tutoria
851 Serveis de Salut
853 Serveis d'assistència social i serveis
connexos
981 Serveis prestats per associacions

Total general

4

2

20

1

2

7

0

35

16

1

1

8

5,44%

53

76

51,70%
21,09%

0

0

0

24

0

0

0

0

31

28

11

1

1

55

147

* els codis CPV a tres xifres s'han adeqüat a les licitacions estudiades

CONCLUSIONS:
• El criteri automàtic de millora salarial sobre el conveni laboral relacionat a la licitació veiem
que gairebé només s’utilitza per Foment de Ciutat S.A., fet que pot indicar com es
traslladen les estratègies de contractació des de l’Ajuntament als diferents ens relacionats.
• Els criteris més utilitzats són els relacionats amb la qualificació i expertesa del personal, la
prestació del servei i les hores de formació.
Però no hem d’oblidar que sovint aquests criteris automàtics són millores que es fan a la
prestació del servei més enllà del que demana el plec, el que suposa un augment del cost
del servei. S’hauria de pensar criteris que premiïn la bona pràctica en la prestació del servei
i no l’augment de la prestació de servei.
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En relació a la solvència
En aquest punt hem de diferenciar entre la solvència econòmica o financera i la tècnica o
professional.

•

Solvència econòmica o financera

Podem veure que majoritàriament s’utilitza el volum anual de negoci, excepte Foment de Ciutat
SA, que utilitza el fet de tenir una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

Assegurança
d'indemnització per
riscos professionals

Volum anual
de negocis

Ambdues

Total

Ajuntament de Barcelona

16

1

17

Barcelona ACTIVA SAU SPM

3

Òrgan de contractació

26

Foment de Ciutat SA
Institut Municipal d'Educació de
Barcelona
Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat

26

Institut Municipal de Serveis Socials
Total

26

Assegurança d'indemnització per riscos professionals
100%

3

2

2

1

1

20

20

42

1

Volum anual de negocis

69

les dues

1

80%

60%
40%

16

3

26

2

1

20

Ajuntament de
Barcelona

Barcelona ACTIVA
SAU SPM

Foment de Ciutat
SA

Institut Municipal
d'Educació de
Barcelona

Institut Municipal
de Persones amb
Discapacitat

Institut Municipal
de Serveis Socials

20%
0%
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Experiència + ISO 9001 + ISO
22320
Experiència relacionat valor €

7

1

Experiència relacionat valor €
+ objecte social

Total

1

13

17

1

1

2

12

1

Experiència relacionat valor €
+ experiència

1
1

Experiència relacionat valor €
+ ISO 9001

1

Experiència relacionat valor €
+ personal especific

4

Experiència relacionat valor €
+ personal especific + local
Experiència relacionat valor €
+ personal especific + no
condemnades per sentència
delicte sexual

2

Institut Municipal
de Serveis Socials

Institut Municipal
d'Educació de
Barcelona

3

Institut Municipal
de Persones amb
Discapacitat

Experiència

Foment de Ciutat
SA

Tipología de solvència
tècnica

Barcelona Activa
SAU SPM

Solvència tècnica o professional

Ajuntament de
Barcelona

•

1

1
1

2

2

8

1

1

1
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Experiència relacionat valor €
+ personal especific + objecte
social

14

14

Objecte social + experiència

1

1

Objecte social + experiència
+ certificat bona execució

1

1

Objecte social + experiència
+ experiència COVID 19 +
personal especific

1

1

Objecte social + personal

6

6

2

3

Personal específic

1

Total

17

3

26

2

1

20

69

Aquesta ha estat més difícil de catalogar a causa de la variabilitat d’opcions, però
principalment es demana experiència, fixant o no un volum econòmic mínim. També
podem remarcar, sobre la demanda de solvència, que les entitats han de tenir:
▪

L’objecte social de l’entitat estigui relacionat amb l’objecte del contracte

▪

El personal amb expertesa concreta

En només 2 casos, es demana certificació de qualitat.
Solvència tècnica o professional
100%
2
75%

2
1

13
50%

25%

2

1

1
7

1

2

2
1

1

1

1

14

1

1

1

6

4
1

3
0%

Ajuntament de Barcelona

Barcelona ACTIVA SAU SPM

Foment de Ciutat SA

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Institut Municipal de Serveis Socials
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CONCLUSIONS:
•

Respecte a la solvència econòmica, en els expedients estudiats, es veu que és coherent.
▪ Tot i que hauríem de treballar amb els diferents òrgans de contractació el fet que, tal
com diu l’article 87 de la Llei 9/2017, el volum de negocis mínim exigit no excedirà 1,5
vegades del valor estimat del contracte i per tant, en segons quines licitacions es
podria demanar menys solvència econòmica.
▪ Una altra vegada es veu com Foment de Ciutat S.A. és, gairebé, l’única que demana,
com acreditació de solvència econòmica, disposar d’una assegurança de riscos
professionals.

•

Respecte a la solvència tècnica o professional, en els expedients estudiats, es veu que és
coherent, ja que majoritàriament demanen experiència en la prestació del servei
subjecte a licitació.
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Instruccions i normatives de l’Ajuntament de Barcelona
publicades per fer front a la pandèmia
En relació amb aquest tema, fem abans una petita descripció de les mesures adoptades durant
l’estat d’alarma, en matèria de contractació pública, tant per part de:
Estat:
•

El 14/03/2020 mitjançant el Real Dret 463/2020 es declara l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, amb la suspensió de terminis
administratius. Aquest Real Decret ha sofert modificacions fins al 6 de juny del 2020 degut a
les pròrrogues de l’estat d’alarma.

•

EL 18/03/2020 es publica el Real Decret-llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per
a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, regulant així la suspensió total o
parcial dels contractes a causa de la COVID-19 i els seus efectes.

•

El 5/05/2020 es publica el Real Decret-Llei 17/2020, habilitant el procediment d’emergència
per atendre les necessitats per fer front a la COVID-19.

Generalitat de Catalunya:
•

El 13/03/2020 es publica el Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria
assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els
efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2, que ens dona les pautes sobre
la contractació d’emergència per fer front a la COVID-19.

•

El 17/03/2020 es publica Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport
públic i en matèria tributària i econòmica; que regula la suspensió de l’execució de
determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions i equipaments públics de
Catalunya.

Ajuntament de Barcelona:
•

La primera legislació referent a aquest tema, es publica el 12/03/2020 a la Gaseta Municipal,
Decret D'Alcaldia S1/D/2020-421 d'11 de març, sobre la declaració de la tramitació
d'emergència per a la contractació dels serveis i subministraments i si s'escau obres de
l'Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms, destinats a preveure o pal·liar
els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 (coronavirus), i de delegació de competències en
l’estructura executiva, que sobre el que preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, i de conformitat amb les atribucions conferides
per l’article 13.1 apartat L) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de
Barcelona, es declara la tramitació d’emergència per a la contractació dels serveis i
subministraments i si s’escau obres de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes
autònoms, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2
(coronavirus), així com també d’aquells que per mutacions d’aquest comportin problemes
de salut a les persones que necessitin d’una ràpida resposta per a la seva prevenció,
tractament o eliminació.

A partir d’aquest moment, i seguint el curs de la pandèmia, que va ser declarada por la OMS el
11/03/2020, l’Ajuntament de Barcelona ha anat modulant les seves instruccions i normatives en
funció de l’entorn que s’anava desenvolupant. A continuació mostrem un recull de les
instruccions i normatives que han estat publicades a la Gaseta Municipal:
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12/3/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-421 d'11 de març, sobre la
declaració de la tramitació d'emergència per a la
contractació dels serveis i subministraments i si s'escau
obres de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes
autònoms, destinats a preveure o pal·liar els efectes i
contagis del virus SARS-CoV-2 (coronavirus), i de delegació
de competències en l'estructura executiva.

Com objecte rellevant, declara la tramitació d’emergència per a la contractació dels
serveis i subministraments i si s’escau obres de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus
organismes autònoms, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARSCoV-2 (coronavirus), així com també d’aquells que per mutacions d’aquest comportin
problemes de salut a les persones que necessitin d’una ràpida resposta per a la seva
prevenció, tractament o eliminació
La tramitació d’aquests expedients es realitzarà mitjançant una ordre dictada per la
gerència corresponent dirigida lliurament a qualsevol empresari/a no incurs en prohibició
per a contractar, amb capacitat i solvència suficient, sense fiscalització prèvia i si s’escau
sense existència de crèdit suficient. Llevat de situacions molt greus, catàstrofe o infortuni, és
requisit previ l’emissió d’un informe tècnic que acrediti les necessitats urgents i
inajornables que cal executar amb el seu cost màxim o aproximat.
En cap cas es requerirà constitució de cap garantia ni formalització de contracte.
L’esmentada ordre podrà ser comunicada verbalment, per correu electrònic o qualsevol altre
forma on quedi constància dels treballs que s’ordenen executar al contractista així com
també el justificant de recepció de l’esmentada ordre. Els treballs encarregats s’han
d’iniciar abans d’un mes a comptar des de l’endemà de la data que van ser ordenats.
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector públic.

13/3/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-425 d'11 de març, de
delegació amb caràcter provisional de totes les atribucions
en matèria econòmica, en la gerent d'Àrea de Cultura,
Educació, Ciència i Comunitat, quan aquestes s'hagin
d'adoptar en el marc de procediments no electrònics.

13/3/20

INSTRUCCIÓ 2/2020 de la gerent municipal de 13 de març de L’objecte d’aquesta instrucció és establir les mesures excepcionals municipals per evitar la
2020, relativa a les mesures municipals a adoptar per evitar propagació del virus COVID-19. Sobre esdeveniments, actes culturals, etc.
l'expansió de COVID-19.

13/3/20

INSTRUCCIÓ 1/2020 de la gerent Municipal relativa a la
limitació dels trasllats fora de Catalunya del personal al
servei de l'Ajuntament de Barcelona i de les entitats
depenents.
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13/3/20

GUIA per l'aplicació del Decret d'Alcaldia S1/D/2020-421 de
contractació per emergència de data 11 de març de 2020.

Explicació del procediment intern per fer les contractacions d'urgència i de l'ús del
pressupost

13/3/20

INSTRUCCIÓ sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d'aplicació al personal al servei de
l'Ajuntament de Barcelona amb motiu del virus COVID-19.

L’objectiu d’aquesta instrucció és garantir la prevenció i la protecció de les persones
treballadores garantint la continuïtat i el funcionament ordinari de l’organització i els serveis
públics amb la màxima normalitat que sigui possible.
Així mateix, aquesta instrucció dota als diferents gestors de personal d’un marc de referència
homogeni per a tota la plantilla municipal i, per tant, establint criteris i mecanismes que
permetin una actuació coordinada entre diferents organismes i ens del grup municipal
davant aquesta situació tan excepcional

15/3/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-443 de 14 de març,
d'establiment de mesures preventives, de protecció i
organitzatives amb motiu del virus COVID-19.

És objecte d’aquest Decret l’establiment de mesures preventives, de protecció i
organitzatives amb motiu del virus SARS Cov-2 (COVID-19) amb la finalitat de salvaguardar la
protecció de la salut i de garantir simultàniament l’adequada prestació dels serveis públics
municipals que resultin imprescindibles per a la ciutadania. Així també, s’estableixen
mesures de racionalització sobre els serveis municipals que es presten a la ciutat i que, en el
seu cas, puguin impactar en la ciutadania.
Estableix, novament, els serveis essencials i l’organització interna.

17/3/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-724 de 17 de març, sobre
afectacions en la contractació del sector públic municipal
amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Reforça el Dret d'Alcaldia del 14/03.
És objecte d’aquest Decret l’establiment dels criteris a aplicar als expedients de
contractació en curs i als contractes vigents, afectats per la declaració de l’estat d’alarma
amb independència del seu objecte, tipologia contractual i naturalesa administrativa o
privada.
Tercer. Manteniment dels contractes formalitzats relatius a serveis essencials o susceptibles
de prestar-se a distància
Quart. Expedients de contractació iniciats amb anterioritat a l’estat d’alarma i que no s’hagi
fet la formalització del contracte
Cinquè. Suspensió dels contractes formalitzats abans de l’entrada en vigor de l’estat
d’alarma, que no estiguin vinculats a serveis essencials o que no sigui possible la
seva prestació a distància
Sisè. Efectes de la suspensió dels contractes
Setè. Empreses, consorcis i fundacions i resta d’entitats del grup Ajuntament de Barcelona
Disposició final. Eficàcia, vigència i publicació

22

Estudi sobre la contractació pública municipal de serveis d’atenció a les persones durant 2020
PUBLICACIÓ

NORMATIVA

EXTRACTE

17/3/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-447 de 17 de març, de
declaració de la suspensió dels terminis d'execució de les
obres de promoció privada establerts a les habilitacions
municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència
de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es
puguin adoptar.

Basant-se en Reial decret 463/2020, atura obres privades dins de Barcelona

18/3/20

BAN de l'Excma. Senyora alcaldessa de 18 de març de 2020,
pel qual se suspèn l'aplicació del règim sancionador previst a
l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de
determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu
de preservar i millorar la qualitat de l'aire, de 20 de
desembre de 2019,amb ocasió de la declaració d'estat
d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.

18/3/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-427 d'11 de març, de
delegació de la facultat d'ordenació de pagaments, amb
caràcter provisional, en la Segona i Tercera tinentes
d'Alcaldia indistintament.

Delegació de poder fer pagaments a altres càrrecs

20/3/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-445 de 20 de març, que
autoritza, temporalment i, amb caràcter d'excepcionalitat, la
circulació, pels vials de 2 o més carrils de circulació de la
ciutat, sempre que ho justifiqui la documentació de control
establerta en l'article 6 de l'Ordre de Foment 2861/12,dels
vehicles amb MMC igual o inferior a 44 tones i de llargària
igual o inferior a 16,5 metres.

Permet, temporalment, la circulació d'alguns camions per dintre de la ciutat

24/3/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-446 de 23 de març, pel qual
s'estableixen mesures i criteris addicionals en la contractació
del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte
econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.

Aquest decret té per objecte establir les mesures i els criteris addicionals per a l’aplicació del
Decret d’Alcaldia de 17 de març de 2020 sobre afectacions en la contractació del sector
públic municipal amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, amb les adaptacions derivades de l’aprovació del Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19.
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24/3/20

INSTRUCCIÓ del gerent de Persones i Desenvolupament
Organitzatiu, de 23 de març de 2020, relativa a la suspensió
de la reducció de jornada del personal que presta serveis
essencials de forma presencial

27/3/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020/448 de 26 de març, pel qual
es disposa l'ampliació dels terminis de pagament de tributs
municipals i la modificació del calendari fiscal 2020.

27/3/20

INSTRUCCIÓ del gerent de Persones i Desenvolupament
Organitzatiu, de 25 de març de 2020, relativa a les peticions
de dies d'assumptes personals i vacances en el període
d'estat d'alarma.

29/3/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-450 de 28 de març, pel qual
s'estableixen criteris i mesures excepcionals d'ajut en el
pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc
municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a
polítiques socials vinculats a programes municipals.

Mesures d'ajudes a persones que viuen en habitatges relacionats amb l'Ajuntament

3/4/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-451 de 3 d'abril, que faculta
a l'Institut Municipal de Serveis Socials perquè pugui
disposar i mobilitzar el seu personal, per tal de garantir el
correcte funcionament dels serveis socials municipals,
mentre duri l'actual situació excepcional provocada per la
pandèmia del coronavirus COVID-19.

Facultar l’Institut Municipal de Serveis Socials, com a servei essencial, a l’empara de la Llei
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, del Reial decret 463/2020,
de 14 de març de 2020, del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, i de l Ordre del Ministeri
de Sanitat SND/295/2020, de 26 de març, perquè, mentre duri l’actual situació excepcional
provocada per la pandèmia del coronavirus COVID-19, pugui disposar i mobilitzar el seu
personal, mantenint les retribucions d’origen, mitjançant l’assignació temporal de
funcions o la reassignació d’efectius, de forma voluntària o forçosa, per tal de garantir
el correcte funcionament dels serveis socials municipals i sens perjudici de les
limitacions derivades de la normativa de prevenció de riscos laborals.

7/4/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-466 de 6 d'abril, de
modificació del Decret d'Alcaldia de 28 de març de 2020,
d'establiment de criteris i mesures excepcionals d'ajut en el
pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc
municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a
polítiques socials vinculats a programes municipals. ANNEX
Text únic del Decret d'Alcaldia de 28 de març de 2020, que

mesures d'ajudes a persones que viuen en habitatges relacionats amb l'Ajuntament.
Modificacions d'alguns articles

Modificació del calendari fiscal dels tributs municipals
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incorpora les modificacions introduïdes pel Decret d'Alcaldia
de 6 d'abril de 2020.

8/4/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-465 de 8 d'abril, de
modificació del Decret d'Alcaldia de 23 de març de 2020, pel
qual s'estableixen mesures i criteris addicionals en la
contractació del sector públic municipal amb ocasió de
l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19. ANNEX Text únic.

Aquest decret té per objecte establir les mesures i els criteris addicionals per a l’aplicació del
Decret d’Alcaldia de 17 de març de 2020 sobre afectacions en la contractació del sector
públic municipal amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, amb les adaptacions derivades de l’aprovació del Reial decret llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19 per adaptar-lo al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març,
de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID19

15/4/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-464 de 14 d'abril, pel qual
s'estableixen mesures i criteris addicionals en matèria
patrimonial amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquest decret té per objecte establir les mesures i els criteris addicionals a l’aplicació del
Decret d’Alcaldia de 17 de març de 2020 sobre les afectacions en matèria patrimonial
municipal amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, amb les adaptacions derivades de l’aprovació del Reial decret llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19.

23/4/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-463 de 22 d'abril, relatiu a
les mesures a aplicar als procediments de subvencions del
sector públic municipal amb ocasió de l'aprovació del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.

Aquest decret té per objecte establir les mesures i els criteris d’aplicació en la gestió i en la
tramitació dels procediments en l’àmbit de les subvencions i els ajuts de l’Ajuntament de
Barcelona i els seus ens dependents amb ocasió de la declaració de l’estat d’alarma per la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Aquest decret és d’aplicació a les subvencions i els ajuts que s’han atorgat per l’Ajuntament
de Barcelona, els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials, i també per
les altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de
l’Ajuntament de Barcelona en la mesura en què les subvencions que atorguin siguin
conseqüència de l’exercici de potestats administratives.
Aquest decret també conté disposicions especials relatives a les subvencions i els ajuts que
s’hagin d’atorgar amb càrrec del pressupost de 2020.
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24/4/20

DECRET D'ALCALDIA de 24 d'abril de 2020, sobre mesures
addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la
prestació dels serveis municipals durant el perllongament de
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

És objecte d’aquest Decret l’adopció de mesures addicionals de prevenció, de protecció i
organitzatives en l’àmbit de la prestació dels serveis i activitats municipals aplicables durant
el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en funció dels
diferents estadis de la pandèmia i de la intensitat de les mesures adoptades per les
administracions competents.
És principi rector d’aquest decret assumir que en aquests estadis es pugui mantenir de
manera total o parcial la vigència de les mesures que s’hi fixen, de tal forma que es
pugui permetre la prestació presencial d’altres serveis a més dels declarats essencials,
inclosa la mobilitat en els termes en què està actualment permesa o amb les
ampliacions que s’acordin.
Els equipaments, els serveis i les activitats en l’àmbit dels serveis municipals podran
romandre totalment o parcialment suspesos en aquests estadis.
En aquest decret s’estableixen mesures de prevenció, protecció i organitzatives davant la
COVID-19 de general observança, sense perjudici de les mesures específiques que es puguin
adoptar en supòsits especials, prèvia comunicació i validació per part del Comitè de
Coordinació i Seguiment de l’Evolució del Covid-19.

3/5/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-481 de 3 de maig, pel qual
es modifica l'apartat setè del Decret d'Alcaldia S1/D/2020443, de 14 de març, d'establiment de mesures preventives,
de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19.

Modificar l’apartat setè del Decret de l’Alcaldia de 14 de març de 2020 (gaseta municipal de
15/03/2020) d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu
del virus COVID-19, en el sentit d’aixecar de manera progressiva la suspensió de les obres
públiques a la ciutat de Barcelona durant la vigència de la declaració de l’estat d’alarma per
tal de poder reiniciar-les d’una manera gradual, per fases; i, a aquest efecte, ORDENAR, AMB
CARÀCTER IMMEDIAT, el reinici d’aquelles obres que, previ l’informe del Comitè d’Obres i
Mobilitat, acompleixin els criteris generals de classificació establerts en
l’informe de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures de 29 d’abril de 2020, d’acord amb
una escala

12/5/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-482 d'11 de maig, pel qual
s'estableixen mesures addicionals de control per garantir
que les persones titulars o responsables dels establiments
dedicats a la venda d'animals compleixen les condicions de
funcionament regulades al títol III de l'Ordenança de
protecció, tinença i venda d'animals.

El present decret té per objecte establir mesures addicionals de control per garantir que les
persones titulars o responsables dels establiments dedicats a la venda d'animals compleixen
les condicions de funcionament regulades al títol III de l'Ordenança de protecció, tinença i
venda d'animals aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 25 de juliol de 2014,
en especial, les destinades a assegurar el benestar dels animals que hi estan allotjats,
mentre resti suspesa l'obertura d'aquests establiments al públic, en el marc de l'estat
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i de les seves successives
pròrrogues.

26

Estudi sobre la contractació pública municipal de serveis d’atenció a les persones durant 2020
PUBLICACIÓ

NORMATIVA

EXTRACTE

15/5/20

ANUNCI d'aprovació inicial de les Bases de les subvencions i
la convocatòria de l'Ajuntament de Barcelona per a
treballadors i treballadores autònomes de la ciutat afectats
pel cessament de l'activitat o la davallada de l'activitat
econòmica (Programa Autono+ Barcelona).

Declarar d’interès públic la tramitació d’aquest expedient als efectes que preveu la disposició
addicional tercera del RD463/2020, per subvencionar-se situacions derivades de l’estat
d’alarma i resultar necessari per a la protecció del col·lectiu de treballadors i treballadores
autònomes de la ciutat, i aplicar, per aquestes raons d’interès públic, la tramitació d’urgència
al procediment d’aquest Programa de subvencions, d’acord amb l’article 33 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, reduint a la meitat els terminis no suspesos, excepte els relatius a la presentació
de sol·licituds i recursos.

18/5/20

INSTRUCCIÓ de la gerent municipal de 15 de maig de 2020,
relativa a l'establiment de pautes en el treball a distància
durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19.

Aquesta Instrucció té per objecte establir les pautes aplicables a la modalitat de treball a
distància realitzat pel personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona i les altres entitats
incloses en l’àmbit d’aplicació mentre dura la crisi sanitària ocasionada per la malaltia
COVID19.
S’entén per treball a distància als efectes de la present instrucció la forma d’organització del
treball en virtut de la qual més del quaranta per cent (40%) de la jornada laboral es
desenvolupa de forma no presencial i mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació, amb l’objectiu d’evitar la propagació de la COVID-19 i salvaguardar la salut de
les persones treballadores.
La modalitat de treball a distància s’ha d’aplicar amb criteris d’homogeneïtat en serveis
similars i en els termes previstos en els Plans de restabliment dels serveis municipals,
d’acord amb el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2020 i durant el període d’excepcionalitat
derivat de la crisis sanitària de la COVID-19, i s’estendrà fins que finalitzi el procés
d’incorporació presencial del personal als centres de treball o fins que es negociï i s’implanti
la modalitat de teletreball

20/5/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-550 de 19 de maig, pel qual
es disposa la rehabilitació dels terminis per a la tramitació
dels procediments administratius d'autorització o altra
forma d'intervenció per a l'execució de les obres i l'inici de
les activitats a la ciutat de Barcelona, i s'adopten criteris per
prioritzar la tramitació dels expedients d'obres i activitats.

Disposar la rehabilitació dels terminis dels procediments d’autorització o altra forma
d’intervenció per a l’execució d’obres i l’inici d’activitats a la ciutat de Barcelona, que havien
restat suspesos en aplicació de la suspensió dels termes i terminis dels procediments de les
entitats del sector públic acordada per la disposició addicional tercera del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.
Establir criteris per prioritzar l’admissió, tramitació i resolució dels procediments
administratius relatius a les sol·licituds per a l’execució d’obres i l’inici d’activitats, que
haguessin quedat suspeses.
Així mateix, els criteris de priorització s’aplicaran als procediments administratius
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d’atorgament dels títols habilitants o altra forma d’intervenció per a l’execució de les obres i
l’exercici de les activitats a la ciutat que es presentin a partir de la vigència d’aquest Decret.

21/5/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-492 de 21 de maig, pel qual
s'estableixen mesures en matèria de la reobertura de les
terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a
aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les
restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma.

Aquest decret té per objecte establir mesures especials en matèria de reobertura de les
terrasses de restauració i de les condicions i el procediment per a l’ampliació provisional de
l’espai lliure d’ús públic ocupat per les terrasses actualment autoritzades i per les que s’hi
puguin instal·lar i autoritzar de nou de manera compatible amb l’ús comú general per part
de la ciutadania i amb respecte a les condicions de seguretat sanitària.
Aquest decret s’aprova amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes després
de la declaració de l’estat d’alarma i amb la finalitat de facilitar la recuperació de l’activitat
econòmica local de restauració per pal·liar els efectes econòmics i socials provocats per la
COVID-19.

21/5/20

INSTRUCCIÓ de la gerent municipal, de 21 de maig de 2020,
relativa a l'adopció de criteris orientatius en la gestió dels
contractes del sector públic municipal durant la vigència de
l'estat d'alarma, decretat a conseqüència de la pandèmia
provocada per la COVID-19, així com de les fases de
flexibilització de les restriccions en les activitats
econòmiques i socials, i també a partir de la finalització de
l'estat d'alarma

Aquesta instrucció té per objecte fixar els criteris generals que han d’orientar els òrgans i les
entitats municipals compreses en el seu àmbit d’aplicació en la gestió dels contractes del
sector públic municipal durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, incloses les seves pròrrogues, amb ocasió de la crisi provocada per
la COVID-19, així com els períodes d’implantació gradual de mesures de flexibilització de les
restriccions en les activitats econòmiques i socials (desescalada) i posterior finalització de la
vigència de l’estat d’alarma.

22/5/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-494 de 22 de maig, de
mesures excepcionals en matèria de la taxa per la utilització
privativa o l'aprofitament especial del domini públic
municipal per la terrasses amb ocasió de la seva reobertura i
pels esdeveniments comercials en la via pública.

Aquest decret té per objecte determinar la quota de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic municipal aplicable a les terrasses que reobrin a
partir de l’inici de la fase 1 de la desescalada del confinament, definida al Pla per a la
transició a una nova normalitat, als efectes de reactivar l’activitat de restauració i de
l’ocupació de les persones treballadores, de manera compatible amb l’ús comú general per
part de la ciutadania i amb respecte a les condicions de seguretat sanitària.
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23/5/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-582 de 23 maig, que
modifica el Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual
s'estableixen mesures en matèria de la reobertura de les
terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a
aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les
restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma
.

Es modifiquen els apartats 1 i 4 del preàmbul, l’apartat 3 de l’article 2; l’apartat 5 de l’article 3
i l’apartat 1 de l’article 7 del Decret d’Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s’estableixen
mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l’ampliació de l’espai públic per
destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes
amb la declaració de l’estat d’alarma,

25/5/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-551 de 25 de maig, pel qual
es regula el procediment especial per a la realització de
donacions de diners per a contribuir al finançament de
programes destinats a pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la COVID-19.

Aquest decret té per objecte establir un procediment especial per a la realització de les
donacions de diners que puguin efectuar persones físiques i jurídiques a favor de
l’Ajuntament de Barcelona, les quals han d'anar exclusivament destinades a contribuir al
finançament dels diferents programes d’assistència social, sanitària i de promoció
econòmica, així com aquells altres que es considerin adients, que es duguin a terme per
l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de pal·liar els efectes de la pandèmia generada
per la COVID-19.

25/5/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-552 de 25 de maig, pel qual
es delega en la persona titular de la Gerència de Persones i
Desenvolupament Organitzatiu la decisió motivada sobre la
continuació dels procediments corresponents als processos
de selecció i de provisió de llocs de treball que es refereixin
a situacions vinculades estretament a la lluita contra la
COVID-19, o que siguin indispensables per a la protecció de
l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.

25/5/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-553 de 25 de maig, pel qual
es modifica el punt quart del Decret d'Alcaldia S1/D/2020421 d'11 de març, sobre la declaració de la tramitació
d'emergència per a la contractació dels serveis i
subministraments i si s'escau obres de l'Ajuntament de
Barcelona i dels seus organismes autònoms, destinats a
preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV2, i de delegació de competències en l'estructura executiva.

Atès el que preveu l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, i de conformitat amb les atribucions que m’han estat conferides per l’art. 13.1 apartat
L) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.
Resolc, modificar el punt quart del Decret d'Alcaldia S1/D/2020-421 d'11 de març, sobre la
declaració de la tramitació d'emergència per a la contractació dels serveis i
subministraments
i si s'escau obres de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms, destinats a
preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 (coronavirus), i de delegació
de competències en l’estructura executiva,
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RESOLUCIÓ del gerent de Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal, de 23 de maig de 2020, per la qual
s'autoritza, de manera excepcional i durant la temporada
2020, podent-se estendre a la temporada 2021 si es manté
l'excepcionalitat, l'ampliació de l'espai de les terrasses de les
guinguetes-bar existents a les platges de Barcelona.

29/5/20

ANUNCI de la resolució de la Segona tinenta d'alcaldia, de 29
de maig de 2020, que autoritza el reinici de les obres de
manteniment preventiu de qualsevol tipologia d'obra i de les
obres d'inversió incloses al llistat d'obres que s'adjunta.

8/6/20

PROTOCOL per a la protecció de les persones usuàries dels
serveis i de les persones que hi treballen amb relació a la
manipulació dels documents davant de SARS-CoV-2 (COVID19), aprovat per la gerent Municipal el 4 de juny de 2020.

10/6/20

ANUNCI relatiu al reinici d'obres municipals "Fase 2.- d'inici
al final del desconfinament" (Reinici de la resta d'obres
municipals, amb data al final del desconfinament) i obres
d'inversió incloses en l'Annex I reinici de tota la resta d'obres
aturades pel Decret de l'Alcaldia de 14 de març de 2020.

10/6/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-568 de 14 d'abril de 2020,
pel qual es constitueix de forma excepcional atesa la situació
d'emergència sanitària causada pel COVID-19, la Comissió
conjunta de les comissions permanents del Consell
Municipal, per a les sessions del mes d'abril de 2020.

12/6/20

ANUNCI d'aprovació de la convocatòria d'ajuts a la innovació
urbana: la ciutat proactiva de la Fundació Barcelona Institute
of Technology for the Habitat (BIT Habitat).

16/6/20

INSTRUCCIÓ de la gerent municipal de 16 de juny de 2020,
relativa a la reincorporació presencial de les persones

EXTRACTE

Aprovar el Protocol per a la protecció de les persones usuàries dels serveis i de les persones
que hi treballen amb relació a la manipulació dels documents davant de la COVID-19.
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treballadores de l'Ajuntament de Barcelona en la fase 3 del
Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
22/6/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-637 de 18 de juny, pel qual
s'acorda la restricció de l'accés de la ciutadania a les platges
de Barcelona i als espais públics d'influència que consten
detallats a l'Annex.

7/7/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-674, de 2 de juliol, que té per
objecte aplicar les mesures i criteris establerts pel Decret
d'alcaldia de 14 d'abril de 2020 dins l'àmbit específic de les
llicències d'ús en el mercats, autoritzades, o adjudicades per
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB).

7/7/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-702 de 7 de juliol, pel qual es
fixa un termini màxim de presentació de sol·licituds
d'autoritzacions extraordinàries de terrasses regulades pel
Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual
s'estableixen mesures en matèria de la reobertura de les
terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a
aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les
restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma.

7/7/20

INSTRUCCIÓ de la gerent municipal de 6 de juliol de 2020,
relativa a la reincorporació presencial de les persones
treballadores de l'Ajuntament de Barcelona en l'etapa de
represa.

22/7/20

BAN de l'Excma. Senyora alcaldessa de data 22 de juliol de
2020, pel qual, atesa la situació excepcional ocasionada per
la covid-19, s'amplia el termini de suspensió de l'efectivitat
del règim sancionador de l'ordenança relativa a la restricció
de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de
Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat
de l'aire.
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23/7/20

INSTRUCCIÓ de la gerent municipal, de 23 de juliol de 2020,
relativa a la contractació per emergència per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 un cop
finalitzat l'estat d'alarma.

Aquesta instrucció té per objecte fixar els criteris que han d'orientar a les gerències de
districtes, de sectors, dels organismes autònoms i resta d'entitats vinculades a l'Ajuntament,
per donar compliment a la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s'adopten
mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19, entre altres, en el municipi de Barcelona i per fer front a eventuals
futurs rebrots que es puguin produir.

30/7/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-773 de 28 de juliol, pel qual
es modifica i s'amplia la moratòria de pagament establert al
Decret d'Alcaldia S1/D/2020-450 de 28 de març,
d'establiment de criteris i mesures excepcionals d'ajut en el
pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc
municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a
polítiques socials vinculats a programes municipals.

5/8/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-815 de 31 de juliol, pel qual
s'estableix una mesura excepcional en relació amb la
liquidació de preus públics dels serveis de recollida de
residus comercials i industrials assimilables als municipals,
amb ocasió de l'impacte econòmic i social de la crisi sanitària
ocasionada amb la COVID-19.

9/9/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-778 de 28 de juliol, pel qual
s'estableixen mesures complementàries en matèria
patrimonial en l'àmbit específic de les concessions de
quioscos de premsa ubicats a les vies i els espais públics
amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

14/9/20

INSTRUCCIÓ de la gerent municipal de 14 de setembre de
2020, relativa a l'ajornament de la incorporació presencial de
la totalitat de les persones treballadores de l'Ajuntament de
Barcelona.

14/9/20

INSTRUCCIÓ de la gerència de l'Institut Municipal d'Educació
de Barcelona, de 10 de setembre de 2020, relativa a la
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prestació de serveis del personal adscrit a centres educatius
municipals durant el curs 2020/2021.
21/10/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-895 de 15 d'octubre, pel
qual es desconcentra l'exercici de la potestat sancionadora,
per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció
sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la
COVID-19,en els òrgans i en els càrrecs directius de
l'administració executiva.

21/10/20

INSTRUCCIÓ de la gerent municipal de 20 d'octubre de 2020,
relativa a la prestació de serveis de les persones
treballadores de l'Ajuntament de Barcelona en la situació de
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 decretada per
Resolució de la Generalitat de Catalunya SLT/2546/2020, de
15 d'octubre.

30/10/20

INSTRUCCIÓ de la gerent municipal de 30 d'octubre de 2020,
relativa a la prestació de serveis de les persones
treballadores de l'Ajuntament de Barcelona mentre es
mantinguin les mesures en matèria de salut pública
establertes a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre.

17/11/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-990 de 17 de novembre, pel
qual s'estableixen mesures específiques de contractació
d'emergència per a l'Institut Municipal de Serveis Socials
(IMSS).

30/11/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-1037 de 27 de novembre,
pel qual s'estableix una mesura extraordinària en relació a la
taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic municipal aplicable a les fires tradicionals
celebrades en la temporada de tardor 2020 - hivern 2021 a
la ciutat de Barcelona.

Mentre es mantingui la vigència de l'estat d'alarma establert pel Reial decret 926/2020, de 25
d'octubre, pel que es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions
causades pel SARS-CoV-2, l'IMSS podrà fer servir la tramitació contractual d'emergència,
prevista a l'art. 120 LCSP, inclosos els ADOPs-J, en els seus estrictes termes i terminis.
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PUBLICACIÓ

NORMATIVA

30/11/20

RESOLUCIÓ de la gerent municipal de 26 de novembre de
2020, per la qual es modifica el protocol per a la protecció de
les persones usuàries dels serveis i de les persones que hi
treballen amb relació a la manipulació dels documents
davant de SARS-CoV-2 (COVID-19), aprovat per la gerent
Municipal el 4 de juny de 2020.

14/12/20

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-1086 de 10 de desembre, pel
qual s'aprova la modificació del Decret d'Alcaldia S1/D/2020492 de 21 de maig, d'establiment de mesures en matèria de
reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per
destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la
flexibilització de les restriccions establertes amb la
declaració de l'estat d'alarma.

24/12/20

MODIFICACIÓ de la Instrucció de la gerent municipal de 23
de juliol de 2020, relativa a la contractació per emergència
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 un cop finalitzat l'estat d'alarma.

EXTRACTE

Modificar amb efectes del dia 1 de gener de 2021, el paràgraf 3r de l'art. 5è de la Instrucció
relativa a la contractació per emergència per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19, aprovada per la Gerent Municipal en data 23 de juliol

CONCLUSIONS:
•

Feta una revisió de la normativa emesa per l’Ajuntament es veu una reacció, en temps i forma, correcte per la situació excepcional viscuda.
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Annex 1 Relació de CPV
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Annex 2 Relació d’expedients estudiats

Codi
expedient

Descripció de la prestació

Òrgan
contractació

20190002

Servei de gestió del Centre d'Urgències i Emergències socials de Barcelona ( CUESB ) que
està integrat pels serveis següents:
-serveis principals: serveis d'urgències socials i servei d'emergències socials
-serveis complementaris: centre d'estades breus ( SEB ), serveis d'acolliment d'urgències
socials i centre d'emergències d'acolliment nocturn i de dia ( CANIDE )
-serveis auxiliars i de gestió interna: unitat de seguiment de projectes tècnics singulars i
unitat d'acollida , formació i suport tècnic, amb mesures de contractació pública sostenible

https://contractaciopublica.gencat.ca
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=58359732&reqCod
e=viewDcan

20190345

https://contractaciopublica.gencat.ca
L'objecte del contracte és la gestió del servei d'intervenció social de famílies amb menors
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
(SISFAM) de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), amb mesures de contractació
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=58358073&reqCod
pública sostenible.
e=viewDcan

20190270

L'objecte del contracte consistirà en la prestació del servei de suport tècnic al
desenvolupament i implementació del model de gestió del canvi dels serveis socials i de
Institut Municipal
suport metodològic a la planificació, la gestió de recursos, la provisió de serveis i a la qualitat
de Serveis Socials
dels recursos i serveis de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, mitjançant
contracte de serveis, amb mesures de contractació pública sostenible.

F190000576

https://contractaciopublica.gencat.ca
Execució del programa d'atenció psicològica i emocional a persones en situació de Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
vulnerabilitat residencial de la zona nord del Districte de Nou Barris
SA
otice.pscp?idDoc=58097168&reqCod
e=viewPcan

F190000636

Servei relatiu a la "Xarxa de tallers comunitaris orientada a la promoció de la salut mental i
https://contractaciopublica.gencat.ca
a la inclusió social de les persones amb trastorn mental" als barris de Trinitat Vella, La Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
Marina, Zona Nord, el Besòs-Maresme, el Raval i Gòtic, així com per al foment de l'eficiència SA
pscp?idDoc=54412090&reqCode=vie
social, en el marc del Pla de Barris de Barcelona.
wCin

URL de la licitació

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=58100255&reqCod
e=viewDcan
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Codi
expedient

Descripció de la prestació

Òrgan
contractació

57-19

Serveis de dinamització dels espais de recerca de feina al territori

https://contractaciopublica.gencat.ca
Barcelona ACTIVA t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
SAU SPM
otice.pscp?idDoc=57536888&reqCod
e=viewDcan

20190356

https://contractaciopublica.gencat.ca
Contracte mixt de serveis que té per objecte la gestió del servei Primer la Llar adreçat a
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
persones sense sostre que comprèn 25 habitatges i 25 persones participants, amb mesures
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=57481210&reqCod
de contractació pública sostenible
e=viewDcan

20190355

https://contractaciopublica.gencat.ca
Contracte de servei Primer la Llar adreçat a persones sense sostre que comprèn 25 Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
habitatges i 25 persones participants, amb mesures de contractació pública sostenible
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=57482415&reqCod
e=viewDcan

19C000221905008

Explotació en modalitat de concessió de serveis per la gestió del bar cafeteria del Casal de Ajuntament
gent gran Turó de la Peira 2020-2021, amb mesures de contractació publica sostenible
Barcelona

F190000009

https://contractaciopublica.gencat.ca
Dinamització dels i les joves i adolescents al barri de la Verneda i la Pau del Districte de Sant Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
Martí
SA
otice.pscp?idDoc=51539942&reqCod
e=viewPcan

20190116

L'objecte del contracte és objecte la gestió dels habitatges amb serveis per a gent gran, i en
concret els serveis de suport i atenció personal domiciliaria de les persones que hi Institut Municipal
resideixen, incorporant mesures de contractació pública sostenible deteriorament físic i / o de Serveis Socials
psíquic, afavorint d'aquesta manera el màxim grau d'autonomia i evitant l'aïllament social.

URL de la licitació

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=59687113&reqCod
e=viewDcan

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
pscp?idDoc=59378122&reqCode=vie
wCin

https://contractaciopublica.gencat.ca
Dinamització i suport als joves mitjançant la formació en els àmbits del lleure i esportiu i per
ID/2017/00049
Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
a impulsar les primeres experiències laborals al Districte de Sant Martí, així com per al
5
SA
pscp?idDoc=26426911&reqCode=vie
foment de l'eficiència social en el marc del Pla de Barris de Barcelona
wCin
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Codi
expedient

Descripció de la prestació

Òrgan
contractació

19005149 Exp. Servei de promoció del bon veïnatge i de coneixement i atenció de situacions de Ajuntament
2167/2019
vulnerabilitat social al Districte de Sant Andreu a l'Ajuntament de Barcelona
Barcelona

URL de la licitació
https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=59022046&reqCod
e=viewDcan

F190000642

https://contractaciopublica.gencat.ca
Dinamització i suport als infants als barris de Pla de Barris del Districte de Sant Martí i Sant Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
Andreu
SA
otice.pscp?idDoc=58110403&reqCod
e=viewPcan

20190368

L'objecte del contracte és la gestió del Servei d'Acolliment Residencial Nocturn de Primera
Acollida Sarrià, per a persones sense llar, per a la seva inserció social, amb mesures de
contractació pública sostenible. L'equipament està ubicat al carrer Císter núm. 20 de
Barcelona.
El servei d'acolliment nocturn temporal de primera acollida és un espai d'acolliment
nocturn que cobreix les necessitats bàsiques i d'atenció social d'aquelles persones sense
llar, majors de 18 anys, i oferirà les següents prestacions:
a) Servei d'allotjament nocturn
b) Servei d' atenció socioeducativa
c) Servei d'atenció sanitària
d) Servei higiene nocturns i matinal
e) Servei de Sopar i Esmorzar
f) Servei de Consigna

02-20

https://contractaciopublica.gencat.ca
Serveis de suport a la creació d'empreses en els sectors de l'artesania, l'emprenedoria social Barcelona ACTIVA t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
i l'e-commerce
SAU SPM
otice.pscp?idDoc=60313437&reqCod
e=viewDcan

4/20

https://contractaciopublica.gencat.ca
És objecte d'aquest contracte el servei de suport tècnic i la gestió del Consell d'Innovació Institut Municipal
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
Pedagògica, objectiu del qual és impulsar la coordinació entre les institucions que ofereixen d'Educació
de
otice.pscp?idDoc=61087196&reqCod
activitats educatives a les escoles de la ciutat
Barcelona
e=viewDcan

https://contractaciopublica.gencat.ca
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=60334250&reqCod
e=viewDcan
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Codi
expedient

Descripció de la prestació

Òrgan
contractació

URL de la licitació

20200043
20000224

Organització i implementació del programa educatiu cicle de cinema dels drets dels infants
- cursos 2020-2021 i 2021-2022: projecte educatiu per a la promoció i difusió de la Convenció Ajuntament
dels Drets dels Infants i coneixement d'aquest drets per l'alumnat del centres l'educació Barcelona
obligatòria, els centres socioeducatius i el públic familiar

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
pscp?idDoc=60045519&reqCode=vie
wCn

20200044
20000226

- Organització i implementació del programa educatiu El pregó dels Infants a les Festes de Ajuntament
Santa Eulàlia - Cursos 2020-2021 i 2021-2022
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
pscp?idDoc=60057536&reqCode=vie
wCn

20001553

Servei de detecció, prospecció, mediació, intervenció i suport a persones vulnerables
Ajuntament
integrants de grups de risc per tal de garantir la seva seguretat i la seva salut, evitant el
Barcelona
contagi del virus COVID-19

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=64764589&reqCod
e=viewPcan

F190000635

https://contractaciopublica.gencat.ca
Servei per a l'accés a la formació musical i instrumental per a infants i joves dins del "Projecte
Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
Vozes" en els barris de Ciutat Meridiana, Vallbona, La Verneda i la Pau, i Bon Pastor, així com
SA
otice.pscp?idDoc=64681826&reqCod
per al Foment de l'eficiència social, en el marc del Pla de Barris de Barcelona.
e=viewPcan

20001386

Servei de detecció, prospecció, mediació, intervenció i suport a persones vulnerables
Ajuntament
integrants de grups de risc per tal de garantir la seva seguretat i la seva salut, evitant el
Barcelona
contagi del virus COVID-19

20/053

Institut Municipal
Serveis consistents en l'atenció telefònica i suport administratiu per a la gestió telemàtica de de l'Habitatge i
les noves línies d'ajuts a conseqüència de la situació de crisi sanitària Covid-19. Exp. 20/053 Rehabilitació
de
Barcelona

20200021
20000118

-

L'objecte del contracte és execució dels serveis de valoració de projectes ex ante de la
Ajuntament
convocatòria de subvencions de cooperació i educació per a la Justícia Global de l'any 2020
Barcelona
de l'Ajuntament de Barcelona, Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=64766912&reqCod
e=viewPcan
https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=64669550&reqCod
e=viewPcan

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=64429359&reqCod
e=viewDcan
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Codi
expedient

Descripció de la prestació

Òrgan
contractació

20000126

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació dels treballs consistents en la prestació d'un servei d'atenció 24 hores per a
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
homes sense llar (225 places) que inclou allotjament, manutenció, atenció social i sanitària,
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=64210580&reqCod
dutxes i rober a l'equipament temporal ubicat al Fira de Barcelona
e=viewPcan

20000082

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació dels treballs de gestió del Dispositiu Residencial Temporal d'Urgència Ronda de Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
Dalt.
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=63276869&reqCod
e=viewPcan

20000081

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació dels treballs consistents en el reforç de l'atenció sociosanitària dels contractes Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
de gestió de les residències municipals de Fort Pienc i Francesc Layret.
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=63265283&reqCod
e=viewPcan

20000108

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació dels treballs consistents en la prestació del servei d’higiene (dutxes i rober) i la
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
prestació del servei de menjador social mitjançant àpats-pícnic al Poliesportiu Estació del
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=63466804&reqCod
Nord de Barcelona
e=viewPcan

20000084

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació dels treballs consistents en la prestació del servei d’higiene (dutxes i rober,) i la
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
prestació del servei de menjador social sense subministrament d'àpats al Centre Acollida
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=63284675&reqCod
ASSIS
e=viewPcan

20000109

contractació dels treballs consistents en la prestació dels serveis per a l'allotjament,
manutenció i atenció sanitària i socioeducativa per a nois de 18 a 23 anys d'edat que es Institut Municipal
troben en situació de sensellarisme a l'equipament d'emergència ubicat a la casa de colònies de Serveis Socials
claretians del municipi de Montgat

20000121

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació dels treballs consistents en la prestació d'un servei d'atenció 24 hores per a
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
dones sense llar que inclou allotjament, manutenció, atenció social i sanitària, dutxes i rober
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=64198551&reqCod
a l'equipament ubicat al Passatge 2 de Maig, 17-25 de Barcelona
e=viewPcan

URL de la licitació

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=63468688&reqCod
e=viewPcan
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Codi
expedient

Descripció de la prestació

20000125

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació dels treballs consistents en la prestació del servei d’higiene (dutxes i rober,) i la Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
prestació del servei de menjador social mitjançant pícnic al Gimnàs social Sant Pau
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=64206050&reqCod
e=viewPcan

20190508
19005201

F20000172

20200059
20C00008

Òrgan
contractació

- Serveis de gestió dels processos d'homologació, preinscripcions i avaluació de les activitats i Ajuntament
de suport en la tramitació de sol·licituds d'ajuts de la Campanya de Vacances d'Estiu
Barcelona

URL de la licitació

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=64136707&reqCod
e=viewDcan

Disseny, producció i seguiment de les activitats de lleure, culturals, esportives i comunitàries
https://contractaciopublica.gencat.ca
dins el programa de cultura i oci "Estiu al barri" al barri Besòs-Maresme i la producció i el Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
seguiment de "l'Estiu jove a la Verneda" al barri de la Verneda-La Pau del Districte de Sant SA
pscp?idDoc=63618347&reqCode=vie
Martí, en el marc del Pla de Barris de Barcelona
wCn
L'objecte del contracte és la gestió i explotació del servei del bar-cafeteria del Centre cívic de
La Sedeta, ubicat al carrer Sicília, 321 de Barcelona, amb contractació reservada per la
/
Ajuntament
inserció de col·lectius amb altres capacitats, trastorn mental i/o exclusió social, així com la
Barcelona
cessió d'ús dels béns de domini públic afectats i descrits gràficament i en els plànols i en
l'inventari de mobiliari i equipament, adjunts al plec de prescripcions tècniques.

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
pscp?idDoc=63484268&reqCode=vie
wCn

F200000149

https://contractaciopublica.gencat.ca
Acompanyament a la universitat al barri del Raval (Districte de Ciutat Vella) en el marc del Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
Pla de Barris de Barcelona
SA
pscp?idDoc=63488343&reqCode=vie
wCn

F200000166

https://contractaciopublica.gencat.ca
Foment de la participació i suport als i les joves i adolescents als barris del Raval i al Barri Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
Gòtic, (KN60Lab), del Districte de Ciutat Vella
SA
pscp?idDoc=62544591&reqCode=vie
wCn

20000159

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació dels treballs consistents en la prestació del servei d’higiene (dutxes i rober,) al Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
Gimnàs social Sant Pau
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=65870402&reqCod
e=viewPcan
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Codi
expedient

Descripció de la prestació

Òrgan
contractació

20000140

contractació dels treballs de distribució domiciliària d'àpats a persones usuàries dels
menjadors d'àpats en companyia dels districtes d'Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu Institut Municipal
i Sant Martí, així com el servei de fins a 30.000 menús complementaris per donar resposta a de Serveis Socials
situacions sobrevingudes.

20000132

https://contractaciopublica.gencat.ca
Contractació dels treballs de distribució domiciliària d'àpats a persones usuàries dels
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
menjadors d'àpats en companyia dels districtes de l'Eixample, Gràcia, Les Corts i Sarrià-Sant
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=65244301&reqCod
Gervasi.
e=viewPcan

20000130

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació dels treballs de reforç per atendre necessitats d'usuaris del servei de Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
teleassistència.
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=64867862&reqCod
e=viewPcan

20000120

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació del servei d'atenció diürna de 8 a 17 hores en el Centre d'acolliment nocturn
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
Sarrià per poder oferir atenció i cobertura de necessitats bàsiques (atenció social,
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=64921186&reqCod
alimentació i espai d’estada) a les 60 persones que s’atenen en horari nocturn
e=viewPcan

20000135

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació dels treballs consistents en la prestació del servei d'atenció social (inclou
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
allotjament, alimentació, higiene i acompanyament social) per a persones sense llar amb
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=65279977&reqCod
simptomatologia de COVID-19 a l'Hotel Sagrada Família
e=viewPcan

20000119

contractació dels treballs consistents en la prestació del servei d’higiene (dutxes i rober,) que
inclou tant el personal que ha d'executar el servei com els packs d'higiene i roba interior del Institut Municipal
usuaris del servei, i de la prestació del servei de menjador social, que inclou el personal del de Serveis Socials
servei i l'aportació de la coberteria, però no de l'àpat, al Centre Acollida ASSIS

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=64919361&reqCod
e=viewPcan

20000137

contractació dels treballs de distribució domiciliària d'àpats a persones usuàries dels
menjadors d'àpats en companyia dels districtes de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, així com el Institut Municipal
servei de fins a 40.000 menús complementaris per donar resposta a situacions de Serveis Socials
sobrevingudes.

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=65347153&reqCod
e=viewPcan

URL de la licitació
https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=65748681&reqCod
e=viewPcan
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20000129

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació dels treballs consistents en la prestació d'un servei d'atenció 24 hores per a
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
persones sense llar (70 places) que inclou allotjament, manutenció, atenció social i sanitària,
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=64865687&reqCod
cobertura de necessitats bàsiques, consigna i rober a l'Alberg Pere Tarrés
e=viewPcan

20000131

contractació dels treballs consistents en la distribució domiciliària d'àpats a persones
usuàries del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), d'altres recursos adreçats a gent gran i Institut Municipal
d'aquelles que des del sistema sanitari tenen necessitat conjuntural d'aquest servei per de Serveis Socials
poder garantir un adequat confinament domiciliari a conseqüència del COVID-19.

20000136

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació dels treballs consistents en la prestació de serveis d'atenció social per a
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
persones sense llar allotjades temporalment a l'edifici ubicat en el carrer Josep Pijoan, 5
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=65282342&reqCod
cantonada Nou de Sant Francesc, 8-10 de Barcelona
e=viewPcan

URL de la licitació

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=64924787&reqCod
e=viewPcan

19004399 Exp. Servei de gestió del projecte Nau Vila Besòs i la inserció de col·lectius en exclusió social, amb Ajuntament
2100/2019
mesures de contractació pública sostenible
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=65559073&reqCod
e=viewDcan

20200064
20000589

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
pscp?idDoc=65530640&reqCode=vie
wCn

-

Servei d'Adolescents i Famílies (SAIF)

Ajuntament
Barcelona

F200000293

https://contractaciopublica.gencat.ca
Servei de formació musical i en el lleure durant l'estiu per a la infància i l'adolescència Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
pal·liant els efectes del COVID-19 i d'aplicació immediata.
SA
pscp?idDoc=64961097&reqCode=vie
wCn

F200000262

https://contractaciopublica.gencat.ca
Serveis de casals d'estiu als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, del Districte de Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
Nou Barris
SA
pscp?idDoc=64486249&reqCode=vie
wCn
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Serveis de casal d'estiu al barri de Besòs-Maresme, del Districte de Sant Martí

https://contractaciopublica.gencat.ca
Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
SA
pscp?idDoc=64487127&reqCode=vie
wCn

f200000263

Serveis de casal d'estiu al barri de Roquetes, del Districte de Nou Barris

https://contractaciopublica.gencat.ca
Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
SA
pscp?idDoc=64486670&reqCode=vie
wCn

F200000264

https://contractaciopublica.gencat.ca
Servei relatiu a les activitats esportives amb guarda per a infants al barri de La Verneda i La Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
Pau del Districte de Sant Martí
SA
pscp?idDoc=64486865&reqCode=vie
wCn

20190495

L'objecte del contracte és el Servei de Famílies Col·laboradores, un servei municipal
d'atenció als infants de les famílies de la ciutat de Barcelona que: per diferents
circumstàncies i de manera temporal, necessiten suport per atendre els seus fills i/o filles
menors d'edat, i alhora es troben amb dificultats de xarxa social, familiar i/o econòmica. El
present contracte incorpora mesures de contractació pública sostenible

F200000341

https://contractaciopublica.gencat.ca
Serveis d'assessorament i tramitació d'ajuts i recursos existents a la crisis de la COVID-19,
Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
"xarxes de resposta socioeconòmica", així com per al Foment de l'eficiència social, en el marc
SA
pscp?idDoc=66745377&reqCode=vie
del Pla de Barris de Barcelona
wCn

F200000272

20200067
20001649

F200000294

URL de la licitació

https://contractaciopublica.gencat.ca
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=67206736&reqCod
e=viewDcan

- Servei per a la gestió, impuls i dinamització del Centre de Recursos de Drets Humans (CRDH) Ajuntament
a l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació sostenible
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
pscp?idDoc=65927396&reqCode=vie
wCn

https://contractaciopublica.gencat.ca
Serveis d'assessorament i tramitació d'ajuts vinculats a la crisi de la COVID-19, així com per Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
al foment de l'eficiència social, en el marc del Pla de Barris de Barcelona
SA
otice.pscp?idDoc=68713541&reqCod
e=viewPcan
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20000203

contractació dels treballs consistents en el subministrament d'EPIs per prevenir contagis de
COVID-19, la prestació del servei d'àpats a domicili per les persones grans que hi viuen, Institut Municipal
neteja d'equips per a preveure i eliminar l'existència del virus i contractació temporal de Serveis Socials
extraordinària d'una auxiliar de geriatria als apartaments tutelats municipals PAU CASALS.

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=66982185&reqCod
e=viewPcan

20000216

contractació d'una plaça residencial temporal d'atenció urgent a la vellesa a la Residència
Vall d'Hebron per donar cobertura a l'atenció i cura requerida per una persona gran afectada Institut Municipal
per la COVID-19, que ha estat més de 35 dies en aïllament preventiu en el DTU Ronda de de Serveis Socials
Dalt, donat que no disposa de l'atenció requerida al propi domicili.

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=66997387&reqCod
e=viewPcan

20000215

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació de 30 places d'allotjament, manutenció, atenció social i sanitària de persones Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
sense llar que presenten símptomes de COVID-19 en el Centre Hort de la Vila
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=66996127&reqCod
e=viewPcan

20000202

contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials farmacèutics o
mèdic de tot tipus per detectar i prevenir contagis de COVID-19, serveis de desinfecció,
Institut Municipal
neteja d'equips i instal·lacions per a preveure i eliminar l'existència del virus i la contractació
de Serveis Socials
temporal extraordinària de personal d'atenció directe per reforçar la plantilla ja existent a la
residència municipal FORT PIENC.

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=66981061&reqCod
e=viewPcan

20000208

contractació dels treballs consistents en la prestació d'un servei d'acolliment nocturn per a
persones en situació de sensellarisme (225 places) que inclou allotjament nocturn, Institut Municipal
manutenció (esmorzar i sopar), atenció sanitària, higiene i rober, a l'equipament temporal de Serveis Socials
ubicat a la Fira A de Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=66989532&reqCod
e=viewPcan

F19000701

https://contractaciopublica.gencat.ca
Servei d'acompanyament a la Universitat per a joves i famílies de dels barris de La Verneda
Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
- La Pau, Besós-Maresme, Torre Baró, Ciutat Meridiana I Vallbona, en el marc del Pla de Barris
SA
otice.pscp?idDoc=68475107&reqCod
de Barcelona
e=viewDcan

F190000564

https://contractaciopublica.gencat.ca
Servei itinerant d'orientació i suport laboral als barris de Trinitat Nova, Vallbona, La Verneda
Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
i La Pau, Sant Genís dels Agudells i La Teixonera, així com per al foment de l'eficiència social,
SA
otice.pscp?idDoc=68483659&reqCod
en el marc del Pla de Barris de Barcelona.
e=viewDcan

URL de la licitació
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F19000636

Servei relatiu a la "Xarxa de tallers comunitaris orientada a la promoció de la salut mental i
https://contractaciopublica.gencat.ca
a la inclusió social de les persones amb trastorn mental" als barris de Trinitat Vella, La Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
Marina, Zona Nord, El Besós-Maresme, Raval i Gòtic, així com per al foment de l'eficiència SA
otice.pscp?idDoc=68144994&reqCod
social, en el marc del Pla de Barris de Barcelona.
e=viewPcan

F190000746

https://contractaciopublica.gencat.ca
Serveis per al desenvolupament del projecte Til·ler musical del Projecte Educatiu de Centre
Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
(PEC) de l'Institut Escola El Til·ler (Districte de Sant Andreu) així com per al foment de
SA
otice.pscp?idDoc=68360492&reqCod
l'eficiència social.
e=viewPcan

17/40

https://contractaciopublica.gencat.ca
Institut Municipal
L'objecte del contracte és el servei global de la gestió alimentària de les 34 escoles bressol
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
d'Educació
de
objecte d'aquest contracte durant els cursos 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023.
otice.pscp?idDoc=68398836&reqCod
Barcelona
e=viewDcan

20000201

contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials farmacèutics o
mèdic de tot tipus per detectar i prevenir contagis de COVID-19, serveis de desinfecció,
Institut Municipal
neteja d'equips i instal·lacions per a preveure i eliminar l'existència del virus i la contractació
de Serveis Socials
temporal extraordinària de personal d'atenció directe per reforçar la plantilla ja existent a la
residència municipal FRANCESC LAYRET

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=66920246&reqCod
e=viewPcan

20000200

contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials farmacèutics o
mèdic de tot tipus per detectar i prevenir contagis de COVID-19, serveis de desinfecció,
Institut Municipal
neteja d'equips i instal·lacions per a preveure i eliminar l'existència del virus i la contractació
de Serveis Socials
temporal extraordinària de personal d'atenció directe per reforçar la plantilla ja existent a la
residència municipal JOSEP MIRACLE

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=66774773&reqCod
e=viewPcan

20000189

contractació dels treballs consistents en l'elaboració d'àpats (2.200 menús diaris) per lliurar
a tres punts de distribució de la ciutat (Centre Cívic Can Basté del districte Nou Barris, Casal Institut Municipal
de la Llacuna del districte Sant Martí i Centre SAIER del districte Sants-Montjuïc) per tal de de Serveis Socials
donar resposta a l'emergència sanitària com a resultat del COVID-19.

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=66601564&reqCod
e=viewPcan

20000199

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials farmacèutics o
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
mèdic de tot tipus per detectar i prevenir contagis de COVID-19, serveis de desinfecció,
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=66771977&reqCod
neteja d'equips i instal·lacions per a preveure i eliminar l'existència del virus, contractació
e=viewPcan

URL de la licitació
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temporal extraordinària de personal d'atenció directe per reforçar la plantilla ja existent a la
residència municipal PARC GUINARDO

60/19

Serveis per impulsar la iniciativa LIDERA per la realització de diferents programes d'accions
https://contractaciopublica.gencat.ca
positives per a la incorporació de les dones en el món empresarial, tant siguin emprenedores Barcelona ACTIVA t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
i empresàries com a professionals i directives, amb incorporació d'objectius d'eficiència SAU SPM
otice.pscp?idDoc=68184346&reqCod
social.
e=viewDcan

2020146

https://contractaciopublica.gencat.ca
Prestació del servei de neuropediatria als Centres de Desenvolupament infantil i Atenció Institut Municipal
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
Precoç (CDIAP) de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de de Persones amb
pscp?idDoc=67336467&reqCode=vie
Barcelona
Discapacitat
wCn

20190098

Servei d'ajuda a domicili. Activitats adreçades a proporcionar atenció personal al domicili i,
complementàriament, suport a la neteja i manteniment de la llar, a persones amb dificultats Institut Municipal
per desenvolupar les activitats de la vida diària, dificultats d'integració social o amb manca de Serveis Socials
d'autonomia personal, amb mesures de contractació pública sostenible.

F200000348

Serveis per a la formació i direcció d’orquestra basades en mètode singular per afavorir la
https://contractaciopublica.gencat.ca
millora de les condicions dels infants i joves mitjançant la música als barris de Sant Genís Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
dels Agudells i la Teixonera del Districte d'Horta-Guinardó, 2020-2021 així com per al foment SA
otice.pscp?idDoc=70692320&reqCod
de l'eficiència social
e=viewDcan

20000945

L'Acord Marc té com a objecte establir les condicions procedimentals i d'execució per a la
contractació dels serveis de suport a processos comunitaris, així com les condicions dels Ajuntament
successius contractes basats de serveis als quals podran optar les entitats que formin part Barcelona
de l'Acord Marc.

F200000075

https://contractaciopublica.gencat.ca
Execució del programa de suport i acompanyament a la dinamització juvenil de la zona nord Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
del Districte de Nou Barris en el marc del Pla de Barris de Barcelona
SA
otice.pscp?idDoc=69734788&reqCod
e=viewPcan

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=70819110&reqCod
e=viewPcan

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=70553151&reqCod
e=viewPcan
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20200293

https://contractaciopublica.gencat.ca
L'objecte del contracte és la gestió dels habitatges amb serveis per a gent gran, i en concret
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
els serveis de suport i atenció personal domiciliaria de les persones que hi resideixen,
de Serveis Socials pscp?idDoc=69496749&reqCode=vie
incorporant mesures de contractació pública sostenible
wCn

20200275

https://contractaciopublica.gencat.ca
Contracte per a la gestió del servei d'inserció social de les persones en situació de Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
sensellarisme a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.
de Serveis Socials pscp?idDoc=69382460&reqCode=vie
wCn

20190133

https://contractaciopublica.gencat.ca
Gestió del servei d'atenció social al sensellarisme a l'espai públic (SASSEP), amb mesures de Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
contractació pública sostenible.
de Serveis Socials pscp?idDoc=68718233&reqCode=vie
wCn

20000099

https://contractaciopublica.gencat.ca
Institut Municipal
Reforç del servei de suport educatiu per a donar compliment a la normativa i instruccions
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
d'Educació
de
de prevenció, higiene i seguretat sanitàries per la COVID-19
otice.pscp?idDoc=72484816&reqCod
Barcelona
e=viewPcan

F2000000439

https://contractaciopublica.gencat.ca
Serveis d'execució del programa de suport i acompanyament a la dinamització juvenil del
Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
barri del Besòs i el Maresme i entorns del Districte de Sant Martí, en el marc del Pla de Barris
SA
pscp?idDoc=72588114&reqCode=vie
de Barcelona, així com per al foment de l'eficiència social
wCn

20000098

https://contractaciopublica.gencat.ca
Institut Municipal
Reforç del servei de suport educatiu per a donar compliment a la normativa i instruccions
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
d'Educació
de
de prevenció, higiene i seguretat sanitàries per la COVID-19
otice.pscp?idDoc=72486316&reqCod
Barcelona
e=viewPcan

20000104

https://contractaciopublica.gencat.ca
Institut Municipal
Reforç del servei de suport educatiu per a donar compliment a la normativa i instruccions
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
d'Educació
de
de prevenció, higiene i seguretat sanitàries per la COVID-19
otice.pscp?idDoc=72537531&reqCod
Barcelona
e=viewPcan

URL de la licitació
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20000101

https://contractaciopublica.gencat.ca
Institut Municipal
Reforç del servei de suport educatiu per a donar compliment a la normativa i instruccions
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
d'Educació
de
de prevenció, higiene i seguretat sanitàries per la COVID-19
otice.pscp?idDoc=72488034&reqCod
Barcelona
e=viewPcan

20000102

https://contractaciopublica.gencat.ca
Institut Municipal
Reforç del servei de suport educatiu per a donar compliment a la normativa i instruccions
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
d'Educació
de
de prevenció, higiene i seguretat sanitàries per la COVID-19
otice.pscp?idDoc=72488733&reqCod
Barcelona
e=viewPcan

20000100

https://contractaciopublica.gencat.ca
Institut Municipal
Reforç del servei de suport educatiu per a donar compliment a la normativa i instruccions
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
d'Educació
de
de prevenció, higiene i seguretat sanitàries per la COVID-19
otice.pscp?idDoc=72487407&reqCod
Barcelona
e=viewPcan

F200000320

https://contractaciopublica.gencat.ca
Serveis de disseny i implantació de la prova pilot del "Projecte Concilia" per a dones dels Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
barris del Pla de Barris de Barcelona, així com per al foment de l'eficiència social
SA
otice.pscp?idDoc=71816238&reqCod
e=viewDcan

20190336

https://contractaciopublica.gencat.ca
L'objecte del contracte és la gestió del centre residencial d'inserció Can Planas per a
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
persones sense llar de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, amb mesures de
de Serveis Socials pscp?idDoc=71908301&reqCode=vie
contractació pública sostenible.
wCn

20200045
20000227

20190334

Òrgan
contractació

Gestió del servei d'organització i implementació del programa educatiu del Dia de la
- Diversitat a Barcelona cursos 2020-2021 i 2021-2022 - projecte educatiu pel coneixement Ajuntament
dels drets humans per l'alumnat da secundària i per a la prevenció de conductes Barcelona
discriminatòries

URL de la licitació

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=71710500&reqCod
e=viewPcan

L'objecte del contracte és la gestió del Centre d'Allotjament Familiar Temporal adreçat a
famílies vulnerables afectades per la pèrdua o manca d'habitatge i/o en situació d'exclusió Institut Municipal
social, ubicat al carrer de Navas de Tolosa, 312, de Barcelona (CAFT Navas), amb mesures de de Serveis Socials
contractació pública sostenible.

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=71822968&reqCod
e=viewDcan
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Codi
expedient

Descripció de la prestació

Òrgan
contractació

20190335

L'objecte del contracte és la gestió del Centre d'allotjament temporal familiar de pisos
d'inclusió de llarga estada Sant Pere més Baix, ubicat al carrer de Llàstic, nº 13 de Barcelona, Institut Municipal
adreçat a famílies en situació de greu vulnerabilitat afectades per la pèrdua o manca de Serveis Socials
d'habitatge, amb mesures de contractació pública sostenible.

URL de la licitació
https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=71821742&reqCod
e=viewDcan

https://contractaciopublica.gencat.ca
Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
SA
pscp?idDoc=71569916&reqCode=vie
wCn

F2000414

Serveis pel desenvolupament i acompanyament del projecte Til·ler musical

20190504

L'objecte del contracte és la gestió de l'espai familiar i centre obert Sant Martí ubicat al carrer
Huelva 38 i de l'espai familiar i centre obert Les Corts-Sants ubicat al carrer Benavent 20-22, Institut Municipal
dependents de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), amb mesures de contractació de Serveis Socials
pública sostenible.

F210000009

https://contractaciopublica.gencat.ca
Servei de conciliació de vida laboral, familiar i personal (projecte "concilia") per a dones de
Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
barris de Barcelona de Barcelona que formen part del Pla de Barris de Barcelona, així com
SA
pscp?idDoc=74330158&reqCode=vie
per al foment de l'eficiència social
wCn

20004065

Servei d'assessorament i tractament psicològic especialitzat de la unitat municipal contra el Ajuntament
tràfic d’éssers humans
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
pscp?idDoc=74238616&reqCode=vie
wCn

20003959

Servei per a l'orientació i servei d'acompanyament per a persones immigrants - SOAPI

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
pscp?idDoc=74220267&reqCode=vie
wCn

F210000010

https://contractaciopublica.gencat.ca
Servei de neteja a les oficines de Foment de Ciutat ubicades al Carrer Pintor Fortuny 17-19 i
Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
Carrer Carme 26, amb adequació a la crisi sanitària, així com per al foment de l'eficiència
SA
pscp?idDoc=74201579&reqCode=vie
social
wCn

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=71086536&reqCod
e=viewDcan
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Codi
expedient

Descripció de la prestació

20190344

L'objecte del contracte és la gestió de 240 places/dia de promig de menjador diürn, tots els
dies de l'any, és a dir, 87.600 àpats/any, dividit en tres lots, adreçat a persones que es troben Institut Municipal
en situació d'exclusió social i amb el foment de la inserció laboral de les persones en risc de Serveis Socials
d'exclusió, a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

CM29-20

https://contractaciopublica.gencat.ca
L'objectiu d'aquesta contractació és ajudar a evolucionar la mesura ocupacional en si així
Barcelona ACTIVA t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
com també prioritzar el suport als equips per donar-los més eines i metodologia per millorar
SAU SPM
otice.pscp?idDoc=73817415&reqCod
les seves aptituds a l'hora d'implementar l'acció ocupacional.
e=viewPcan

20200187

20200160

20200157

20200166

20200161

Òrgan
contractació

URL de la licitació
https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=73858213&reqCod
e=viewDcan

Servei de Dinamització dels konsulta'm

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=73087238&reqCod
e=viewPcan

Servei d'acompanyament telemàtic d'emergència

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=73060061&reqCod
e=viewPcan

Servei de telèfon esperança per motiu COVID19

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=73084784&reqCod
e=viewPcan

Sistematització dels recursos posats en marxa - COVID19

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=73085556&reqCod
e=viewPcan

Ampliació del servei de suport especialitzat psicològic

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=73086165&reqCod
e=viewPcan
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Codi
expedient

Descripció de la prestació

Òrgan
contractació

Un servei d'atenció per teletreball del SAH - COVID19

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=73088152&reqCod
e=viewPcan

Servei a les adolescents i a les famílies. Etapa confinament

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=73068953&reqCod
e=viewPcan

Gestió del servei d'atenció socioeducativa de l'agència ABITS (SAS-ABITS)

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
pscp?idDoc=73242073&reqCode=vie
wCn

20201077

Tasques de suport VinclesBCN - Covid - 19

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=73076051&reqCod
e=viewPcan

20190239

L'objecte del contracte és la gestió del Servei de Detecció i Intervenció amb infants,
adolescents i joves migrats sols (SDI) que viuen als carrers i espais públics o infrahabitatges Institut Municipal
de la ciutat de Barcelona i es troben en situació de greu risc social, amb mesures de de Serveis Socials
contractació pública sostenible.

20190238

https://contractaciopublica.gencat.ca
L'objecte del contracte és la gestió del servei de gestió de conflictes d'àmbit social a l'espai Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
públic (SGC), amb mesures de contractació pública sostenible.
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=72983144&reqCod
e=viewDcan

001/20003296

Gestió del Centre Municipal d'Acolliment d'Urgències per Violència Masclista de la ciutat de Ajuntament
Barcelona (CMAU-VM)
Barcelona

20200179

20200164

001/20002857

URL de la licitació

https://contractaciopublica.gencat.ca
t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=72987022&reqCod
e=viewDcan

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
pscp?idDoc=72372444&reqCode=vie
wCn
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Codi
expedient

Descripció de la prestació

20003538

Gestió i desenvolupament del servei VinclesBCN (inclou incorporació i manteniment
Ajuntament
d'usuaris, subministrament, manteniment i reposició de tauletes i serveis de
Barcelona
telecomunicacions)

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
pscp?idDoc=74503508&reqCode=vie
wCn

20200233

Desenvolupament d'un Servei lliurament domiciliari medicació i aliments

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=74484597&reqCod
e=viewPcan

Realització i Desenvolupament servei pensió complet

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=74483946&reqCod
e=viewPcan

20200225

Contractació d'emergència per allotjaments a les persones

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=74444747&reqCod
e=viewPcan

20190133

https://contractaciopublica.gencat.ca
Gestió del servei d'atenció social al sensellarisme a l'espai públic (SASSEP), amb mesures de Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
contractació pública sostenible.
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=74486920&reqCod
e=viewDcan

20200232

20200201

20200200

Òrgan
contractació

URL de la licitació

Desenvolupament servei de neteja i desinfecció especial per COVID

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=74429821&reqCod
e=viewPcan

Desenvolupament de servei d'informació i orientació

Ajuntament
Barcelona

https://contractaciopublica.gencat.ca
de t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
otice.pscp?idDoc=74428564&reqCod
e=viewPcan
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Codi
expedient

Descripció de la prestació

Òrgan
contractació

20000241

https://contractaciopublica.gencat.ca
contractació del servei per a la gestió de la compra i la realització de 25 proves PCR en
Institut Municipal t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardn
l'equipament integral de Nou Barris a fi de detectar la presència de persones amb
de Serveis Socials otice.pscp?idDoc=68702037&reqCod
símptomes de covid-19 en aquest equipament
e=viewPcan

F200000471

https://contractaciopublica.gencat.ca
Dinamització i suport als infants i adolescents als barris de Pla de Barris del Districte de Sant Foment de Ciutat t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
Martí i Sant Andreu, curs 2020-2021 i 2021-2022
SA
pscp?idDoc=73871249&reqCode=vie
wCn

CM30-20

https://contractaciopublica.gencat.ca
objectiu d'aquesta contractació és ajudar a evolucionar la mesura ocupacional en si així com
Barcelona ACTIVA t/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.
també prioritzar el suport als equips per donar-los més eines i metodologia per millorar les
SAU SPM
pscp?idDoc=73813103&reqCode=vie
seves aptituds a l'hora d'implementar l'acció ocupacional.
wCn

URL de la licitació
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Annex 3 Relació contractes d’emergència
Dades
extretes
emergencia-covid19

de

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/contractes-

Tipologia

Objecte
contracte

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

8/5/20

atenció
domicili
(telefònic,
àpats,
medicació..)

Servei
obertura
ESPORT3
SERVEIS
punts repartiment
ALTERNATIUS SL
àpats COVID 19

8/5/20

atenció a
persones

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001387

20001553

Intervenció
les persones
vulnerables
COVID

del

Denominació empresa
adjudicatària
(raó
social)

Òrgan
de Tipologia Número de Data
Contractació contracte Contracte
d'adjud.

suport
PROGESS, PROJECTES I
risc GESTIO DE SERV

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001571

8/5/20

atenció
domicili
(telefònic,
àpats,
medicació..)

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001386

22/6/20

atenció a
persones

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001356

28/4/20

altres

Servei
telefònic PROGESS, PROJECTES I
orientació jurídica
GESTIO DE SERV

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001786

29/5/20

altres

Dinamització
de RAONS
taules d’espai públic S.C.C.L.

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001824

3/6/20

altres

Projecte
FUNDACIÓ PRIVADA
d’intervenció
als
MANS A LES MA
barris de la Marina

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001298

28/4/20

altres

Pla de seguiment
EL PRINCIPI D'OCCAM
usuaris Baixem al
SL
Carrer
Acompanyament
telemàtic
emergència

Servei
obertura
ESPORT3
SERVEIS
punts repartiment
ALTERNATIUS SL
àpats COVID 19

les

Intervenció persones
PROGESS, PROJECTES I
vulnerables
risc
GESTIO DE SERV
COVID-19

PUBLIQUES

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001337

28/4/20

atenció
domicili
(telefònic,
àpats,
medicació..)

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001352

28/4/20

atenció
infància i joves

servei adolescents i
INICIATIVES
famílies
telemàtic
PROGRAMES,S.L.
confinament

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20002162

16/7/20

atenció
dones

Seguiment
servei
PROGESS, PROJECTES I
telef.
orientació
GESTIO DE SERV
jurídica a dones

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001444

28/4/20

altres

a

QSL
SERVEIS
CULTURALS SLU

I

Servei
telèfon
FUNDACION AJUDA I
esperança per motiu
ESPERANCA DE
del COVID-19
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Tipologia

Objecte
contracte

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001487

5/5/20

altres

Ampliació
servei
COL.
OFICIAL
suport especialitzat
PSICOLEGS DE C
psicològic

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001488

5/5/20

altres

Dinamització
Konsulta’m

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001554

6/5/20

altres

Servei d'atenció per FUNDACIÓ INSTITUT
teletreball del SAH
DE REINSERSI

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001558

6/5/20

atenció a
persones

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001559

6/5/20

neteja

Serveis de neteja i
ANBA
desinfecció especial
SLU
per COVID

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001440

12/5/20

atenció
infància i joves

Tasques de suport
EQUALES ITC SL
VinclesBCN Covid-19

28/5/20

atenció a
persones

8/6/20

atenció
domicili
(telefònic,
àpats,
medicació..)

Servei
lliurament
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
domiciliari
OFICINA LOCAL
medicació, alimentac

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001790

20001904

del

Denominació empresa
adjudicatària
(raó
social)

Òrgan
de Tipologia Número de Data
Contractació contracte Contracte
d'adjud.

DE

dels FUNDACIO
AVEDIS
DONABEDIAN

les Servei informació i COORDINADORA
orientació
INSERCIO SOCIO-LA

Contractació
les emergència
allotjaments
persones

ASISTENCIAL

AVORIS
a DIVISION, SL

RETAIL

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20001902

11/6/20

altres

Realització
i
desenvolupament
FORMACIO I TREBALL
servei
pensió FUNDACIO PR
complem.

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20002053

17/6/20

atenció
infància i joves

servei adolescents i
INICIATIVES
famílies
telemàtic
PROGRAMES,S.L.
confinament

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20002173

7/7/20

atenció a
persones

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20002109

10/7/20

altres

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20002125

16/7/20

atenció a
persones

les

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20002172

16/7/20

atenció a
persones

les SERVEI D'ATENCIÓ FUNDACIO SALUT
SOCIAL A DONES
COMUNITAT

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20002175

22/7/20

atenció a
persones

les Atenció
telefònica FUNDACION AJUDA I
prevenció suïcidi
ESPERANCA DE

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20002176

27/7/20

altres

27/7/20

atenció a
persones

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20002177

les Contracte
Emergència - SPA

I

ABD
ASOCIACION
BIENESTAR Y DES

Suport
per
ESTRATEGIES
l'elaboració d'un Pla
QUALITAT URBANA, S
de Xoc en SM
Servei de seguiment i
FUNDACIÓ INSTITUT
atenció
per
DE REINSERSI
teletreball SAH
I

Programació on-line
d’entrenament
CABERO JOUNOU
emocional
Punt
d'atenció,
les orientació
DESPRES DEL SUICIDIsupervivents
al AS SUPERVI
suïcidi
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Tipologia

Objecte
contracte

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20002181

9/10/20

altres

Continuïtat
servei
EL PRINCIPI D'OCCAM
seguiment, monit. i
SL
acompan. BC

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20002984

9/10/20

atenció a
persones

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20002178

27/10/20

atenció
domicili
(telefònic,
àpats,
medicació..)

Ajuntament
Serveis
de Barcelona

20002188

27/10/20

atenció a
persones

Institut
Municipal
Persones
amb
Discapacitat
(IMPD)

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

Serveis

2020078

20000137

del

Denominació empresa
adjudicatària
(raó
social)

Òrgan
de Tipologia Número de Data
Contractació contracte Contracte
d'adjud.

les Continuïtat servei de FORMACIO I TREBALL
pensió complerta
FUNDACIO PR
servei de suport
FUNDACION
PROA
logístic-sanitari
a
(PRO-ACTIVA OPE
domicilis

les

Atenció
acompanyament
prevenció suïcidi

i

ASSOC.
CATALANA
PREVENCIO SUIC

21/4/20

altres

Suport intèrpret en
llengua de signes per
contactar amb les
persones
sordes
signants i entitats i
detectar
possibles
casos d’afectats pel Enric Lluch Rué
COVID19 i fer-ne
seguiment d’aquells
casos que hagin
presentat necessitat
de suport sanitari,
emocional i/o social,

27/5/20

atenció
domicili
(telefònic,
àpats,
medicació..)

EMERGENCIA Àpats
FUNDACIO CATALANA
Ciutat Vella i SantsDE L'ESPLAI
Montjuïc

EMERGENCIA
distribució
domiciliària d’àpats

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000140

27/5/20

atenció
domicili
(telefònic,
àpats,
medicació..)

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000161

8/10/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000162

8/10/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000165

9/6/20

neteja

EMERGENCIA neteja
MULTISERVEIS
24 hores Pavelló 7A
NDAVANT SL
FIRA

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000166

11/6/20

neteja

EMERGENCIA neteja SERVICIOS
24 hores Pavelló 7B OPERATIVOS
FIRA
INTERNOS SA

SERHS FOOD AREA SL

EMERGENCIA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
atenció
persones
OFICINA LOCAL
sense llar FIRA A
EMERGENCIA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
atenció sense llar
OFICINA LOCAL
Alberg Pere Calafell
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Tipologia

Objecte
contracte

institut
Municipal
Serveis
Socials

13/6/20

atenció a
persones

EMERGENCIA
les allotjament
temporal
manutenció

AVORIS
i DIVISION, SL

RETAIL

EMERGENCIA
les allotjament
temporal
manutenció març

AVORIS
i DIVISION, SL

RETAIL

Serveis

20000169

del

Denominació empresa
adjudicatària
(raó
social)

Òrgan
de Tipologia Número de Data
Contractació contracte Contracte
d'adjud.

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000170

13/6/20

atenció a
persones

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000171

16/6/20

neteja

EMERGENCIA Neteja
de l’Hotel Salut S. DIAL NETEGES SL
Família

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000172

16/6/20

neteja

EMERGENCIA serveis
de bugaderia Hotel ELIS MANOMATIC SAU
Salut

EMERGENCIA
elaboració d'àpats

EMERGENCIA neteja
MULTISERVEIS
24 hores Pavelló 7A
NDAVANT SL
FIRA

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000189

30/6/20

atenció
domicili
(telefònic,
àpats,
medicació..)

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000193

26/6/20

neteja

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000199

30/6/20

atenció
residències

a

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000200

30/6/20

atenció
residències

a

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000201

30/6/20

atenció
residències

a

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000202

30/6/20

atenció
residències

a

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000203

30/6/20

atenció
residències

a

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000204

26/6/20

neteja

institut
Municipal

Serveis

20000207

3/7/20

atenció a
persones

Diagonal Food SL

EMERGENCIA serveis
RESIDENCIA TERCERA
Residència
PARC
EDAT L'ONADA S.L
GUINARDO
EMERGENCIA serveis
Residència
JOSEP ACCENT SOCIAL, S.L.
MIRACLE
EMERGENCIA serveis
SAR RESIDENCIAL
Residència
ASISTENCIAL S.A.
FRANCESC LAYRET

Y

EMERGENCIA serveis
Residència
FORT SACYR SOCIAL SL
PIENC
EMERGENCIA serveis
Residència
PAU UTE PAU CASALS II
CASALS
EMERGENCIA neteja
equipament
FIGUERAS VALLE JUAN
temporal
allotjament

les

EMERGÈNCIA servei
ISS FACILITY SERVICES
d'alimentació diària
SA
Hotel Salut
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Òrgan
de Tipologia Número de Data
Contractació contracte Contracte
d'adjud.

Objecte
contracte

Tipologia

del

Denominació empresa
adjudicatària
(raó
social)

Serveis
Socials
institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000208

3/7/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000215

12/7/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000216

12/7/20

atenció a
persones

les

30/10/20

atenció a
persones

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000234

EMERGENCIA servei
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
d’acolliment nocturn
OFICINA LOCAL
FIRA A
EMERGENCIA servei
SANT JOAN DE DEU,
atenció places per
SERVEIS SOCIALS
confinament
EMERGENCIA acoll
Residència
temporal urgència
d’Hebron SL
atenció vellesa

EMERGENCIA
les allotjament
FUNDACIO
alimentació Alb Pere TARRES
Tarrés

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000251

30/10/20

atenció
domicili
(telefònic,
àpats,
medicació..)

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000254

19/11/20

atenció a
persones

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000265

29/9/20

neteja

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000272

26/10/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000286

23/11/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000290

27/11/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000291

27/11/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000292

27/11/20

atenció a
persones

les

Vall

PERE

EMERGENCIA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
lliurament
2.300
OFICINA LOCAL
àpats

les

EMERGENCIA
atenció
persones ACCENT SOCIAL, S.L.
sense llar Meridiana
EMERGENCIA neteja
dispositiu Hotel Salut DIAL NETEGES SL
S.Família
EMERGENCIA
15
INTERCENTROS
places residencials
BALLESOL SA
atenció vellesa
EMERGENCIA servei
de càtering Fira B_ SERHS FOOD AREA SL
sense llar
EMERGÈNCIA servei
ABD
ASOCIACION
atenció a l'Alberg
BIENESTAR Y DES
Pere Tarrés
EMERGÈNCIA servei
ABD
ASOCIACION
atenció a l'Alberg
BIENESTAR Y DES
Pere Tarrés
EMERGÈNCIA servei
ABD
ASOCIACION
atenció a l'Alberg
BIENESTAR Y DES
Pere Tarrés
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Òrgan
de Tipologia Número de Data
Contractació contracte Contracte
d'adjud.

Tipologia

Objecte
contracte

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000293

29/11/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000294

29/11/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000295

29/11/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000296

27/11/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000300

27/11/20

atenció
domicili
(telefònic,
àpats,
medicació..)

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000302

27/11/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000304

29/11/20

atenció a
persones

les

del

Denominació empresa
adjudicatària
(raó
social)

EMERGÈNCIA servei
ABD
ASOCIACION
atenció a l'Alberg
BIENESTAR Y DES
Pere Tarrés
EMERGÈNCIA serveis
higiene i menjador SUARA SERVEIS SCCL
C.Assís
EMERGÈNCIA serveis
ASSOCIACIO
equipament
SUPERACCIO
persones sense llar
EMERGÈNCIA
atenció diürna C. SUARA SERVEIS SCCL
d'Acolliment Sarrià

EMERGÈNCIA
distribució
domiciliària d'àpats

SERHS FOOD AREA SL

EMERGÈNCIA allotj
FUNDACIO
alimentació Alb Pere
TARRES
Tarrés

PERE

EMERGENCIA
PROGESS, PROJECTES I
atenció 24h dones
GESTIO DE SERV
sense llar

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000307

14/12/20

neteja

EMERGENCIA neteja
equipament
FIGUERAS VALLE JUAN
temporal
allotjament

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000313

15/12/20

neteja

EMERGÈNCIA serveis
GIMNAS SOCIAL SANT
higiene
Gimnàs
PAU SCCL
social St. Pau

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000315

21/12/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000316

21/12/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000317

21/12/20

neteja

EMERGÈNCIA servei
neteja
dispositiu DIAL NETEGES SL
Hotel Salut

institut
Municipal

Serveis

20000323

16/12/20

neteja

EMERGÈNCIA neteja SERVICIOS
dispositiu
acollida OPERATIVOS
Fira 7B
INTERNOS SA

EMERGÈNCIA
ISS FACILITY SERVICES
alimentació
diària
SA
Hotel Salut
EMERGÈNCIA servei
SANT PERE CLAVER
atenció social Hotel
FUNDACIO SERVEIS S
Salut
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Òrgan
de Tipologia Número de Data
Contractació contracte Contracte
d'adjud.

Tipologia

Objecte
contracte

del

Denominació empresa
adjudicatària
(raó
social)

Serveis
Socials
institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000329

21/12/20

neteja

EMERGÈNCIA netja
MULTISERVEIS
dispositiu
acollida
NDAVANT SL
FIRA 7A

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000330

22/12/20

neteja

EMERGENCIA neteja SERVICIOS
equipament acollida OPERATIVOS
FIRA 7B
INTERNOS SA

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000333

22/12/20

atenció a
persones

EMERGENCIA
les allotjaments
temporals
manutenció

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000335

22/12/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000337

31/12/20

atenció a
persones

les

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000346

31/12/20

atenció a
persones

les

AVORIS
i DIVISION, SL

RETAIL

EMERGENCIA serveis
PROGESS, PROJECTES I
allotjaments
GESTIO DE SERV
APROP_Ciutat Vella
EMERGENCIA
SANT JOAN DE DEU,
treballs
atenció
SERVEIS SOCIALS
social i allotjament
dispositiu
allotjament
dispositiu Fira B

EMERGENCIA
les allotjament
dispositiu
Sagrada F.

FUNDACION SALUD Y
COMUNIDAD

institut
Municipal
Serveis
Socials

Serveis

20000347

31/12/20

atenció a
persones

institut
Municipal
d'Educació

SERVEIS

20000099

29/9/20

atenció
infància i joves

AMPLIACIÓ HORES
FUNDACIO CATALANA
DE
SUPORT
DE L'ESPLAI
EDUCATIU A LES EB

institut
Municipal
d'Educació

SERVEIS

20000102

29/9/20

atenció
infància i joves

AMPLIACIÓ HORES
FUNDACIO
DE
SUPORT
TARRES
EDUCATIU A LES EB

institut
Municipal
d'Educació

SERVEIS

20000101

29/9/20

atenció
infància i joves

AMPLIACIÓ HORES
FUTUR I COMPROMÍS
DE
SUPORT
AMB L'EDUCACIÓ SL
EDUCATIU A LES EB

institut
Municipal
d'Educació

SERVEIS

20000098

29/9/20

atenció
infància i joves

AMPLIACIÓ HORES
DE
SUPORT INCOOP, SCCL
EDUCATIU A LES EB

institut
Municipal
d'Educació

SERVEIS

20000104

29/9/20

atenció
infància i joves

AMPLIACIÓ HORES
UTE
DE
SUPORT
EDUCATIU
EDUCATIU A LES EB

institut
Municipal
d'Educació

SERVEIS

20000100

29/9/20

atenció
infància i joves

AMPLIACIÓ HORES
DE
SUPORT ZIGA ZAGA SL
EDUCATIU A LES EB

HOTEL
Hotel FAMILIA SL

SAGRADA

PERE

SUPORT
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Annex 4 Relació contractes estudi pes de la fórmula econòmica
Òrgan de Contractacó / Contracte
Ajuntament de Barcelona

Ampliació del servei de suport especialitzt psicològic
Contractació d'emergència per allotjaments a les
persones
Desenvolupament d'un Servei lliurament domiciliari
medicació i aliments
Desenvolupament de servei d'informació i orientació
Desenvolupament servei de neteja i desinfecció especial
per COVID

sense pes de la fòrmula
16
Emergència- Altres
procediments segons
instruccions internes

13%
1

15%
0

16%
0

18%
0

20%
0

25%
1

30%
1

31%
1

35%
12

Urgentobert
OrdinariObert

Gestió del servei d'organització i implementació del
programa educatiu del Dia de la Diversitat a Barcelona
cursos 2020-2021 i 2021-2022 - projecte educatiu pel
coneixement dels drets humans per l'alumnat da
secundària i per a la prevenció de conductes
discriminatòries

OrdinariObert

Gestió i desenvolupament del servei VinclesBCN (inclou
incorporació i manteniment d'usuaris, subministrament,
manteniment i reposició de tauletes i serveis de
telecomunicacions)

OrdinariObert

Gestió i explotació del bar-cafeteria del Centre Cívic La
Sedeta, de caràcter reservat, del Districte de Gràcia i
activitats culturals

Ordinari Restringit

acord marc ordinari-obert

L'objecte del contracte és execució dels serveis de
valoració de projectes ex ante de la convocatòria de
subvencions de cooperació i educació per a la Justícia
Global de l'any 2020 de l'Ajuntament de Barcelona, Àrea
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.
3 lots

OrdinariObert

Emergència- Altres
procediments segons
instruccions internes

Organització i implementació del programa educatiu
cicle de cinema dels drets dels infants cursos 2020-2021
i 2021-2022: projecte educatiu per a la promoció i difusió
de la Convenció dels Drets dels Infants i coneixement
d'aquest drets per l'alumnat del centres l'educació
obligatòria, els centres socioeducatius i el públic familiar

OrdinariObert

Organització i implementació del programa educatiu El
pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia - Cursos
2020-2021 i 2021-2022
Realització i desenvolupament d'un
servei complementari, servei de pensió complerta amb
lliurament a domiciliari d'aliments preparats a persones
amb aïllament
sanitari, per presencia de COVID-19+ a la llar, dins del
Programa de Suport a les Quarentenes

OrdinariObert

Emergència_negociat
sense publicitat

Servei a les adolescents i a les families. Etapa
confinament

Emergència- Altres
procediments segons
instruccions internes

Servei d'acompanyament telemàtic d'emergència

Emergència- Altres
procediments segons
instruccions internes
OrdinariObert

Servei d'Adolescents i Famílies (SAIF)
Servei d'assessorament i tractament psicològic
especialitzat de la unitat municipal contra el tràfic
d'èssers humans

Urgentobert

Servei de detecció, prospecció, mediació, intervenció i
suport a persones vulnerables integrants de grups de risc
per tal de garantir la seva seguretat i la seva salut,
evitant el contagi del virus COVID-19

Emergència

Servei de detecció, prospecció, mediació, intervenció i
suport a persones vulnerables integrants de grups de risc
per tal de garantir la seva seguretat i la seva salut,
evitant el contagi del virus COVID-19

Emergència

Servei de gestió del projecte Nau Vila Besòs i la inserció
de col.lectius en exclusió social, amb mesures de
contractació pública sostenible. Reserva social

OrdinariObert
Ordinari Obert
Simplificat
Abreujat

Servei de promoció del bon veïnatge i de coneixement i
atenció de situacions de vulnerabilitat social al Districte
de Sant Andreu a l'Ajuntament de Barcelona

Servei de telèfon esperança per motiu COVID19
Servei per a l'orientació i servei d'acompanyament per a
persones inmigrants - SOAPI

Total general
32

Ordinari Restringit

Gestió del Centre Municipal d'Acolliment d'Urgències per
Violènica Masclista de la ciutat de Barcelona (CMAU-VM)
Gestió del servei d'atenció socioeducativa de l'agència
ABITS (SAS-ABITS)

objecte "dinamització dels Konsulta’m amb la finalitat de
donar una millor resposta als/a les adolescents i joves de
la ciutat, la salut mental dels/de les quals es troba en
risc amb motiu del confinament
actual i del desconfinament progressiu posterior"

50%
0

Emergència_negociat
sense publicitat
Emergència_negociat
sense publicitat
Emergència_negociat
sense publicitat
Emergència_negociat
sense publicitat

Explotació en modalitat de concesió de serveis per la
gestió del bar cafeteria del Casal de gent gran Turó de la
Peira 2020-2021, amb mesures de contractació publica
sostenible

L'Acord Marc té com a objecte establir les condicions
procedimentals i d'execució per a la contractació dels
serveis de suport a processos comunitaris, així com les
condicions dels successius contractes basats de serveis
als quals podran optar les entitats que formin part de
l'Acord Marc.

45%
0

Emergència- Altres
procediments segons
instruccions internes
urgentobert

Servei per a la gestió, impuls i dinamització del Centre
de Recursos de Drets Humans (CRDH) a l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació sostenible

OrdinariObert

Serveis de gestió dels processos d'homologació,
preinscripcions i avaluació de les activitats i de suport en
la tramitació de sol¿licituds d'ajuts de la Campanya de
Vacances d'Estiu

urgentobert

Sistematització dels recursos posats en marxa - COVID19

Emergència- Altres
procediments segons
instruccions internes

Tasques de suport VinclesBCN - Covid - 19

Emergència- Altres
procediments segons
instruccions internes

Un servei d'atenció per teletreball del SAH - COVID19

Emergència- Altres
procediments segons
instruccions internes
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Òrgan de Contractacó / Contracte
Barcelona ACTIVA SAU SPM

sense pes de la fòrmula
0

13%
0

15%
0

16%
0

18%
0

20%
0

25%
2

'objectiu d'aquesta contractació és ajudar a evolucionar
la mesura ocupacional en si així com també prioritzar el
suport als equips per donar-los més eines i metodologia
per millorar les seves aptituds a l'hora d'implementar
l'acció ocupacional.

ordinaricontracte
menor

L'objectiu d'aquesta contractació és ajudar a evolucionar
la mesura ocupacional en si així com també prioritzar el
suport als equips per donar-los més eines i metodologia
per millorar les seves aptituds a l'hora d'implementar
l'acció ocupacional.

ordinaricontracte
menor

30%
0

31%
0

35%
3

Serveis de capacitació en habilitats emprenedores en el
sector d’e-commerce

OrdinariObert

Serveis de dinamització dels espais de recerca de feina
al territori

OrdinariObert

Serveis per impulsar la iniciativa LIDERA per la
realització de diferents programes d'accions positives
per a la incorporació de les dones en el món empresarial,
tant siguin emprenedores i empresàries com a
professionals i directives, amb incorporació d'objectius
d'eficiència social.

OrdinariObert

Òrgan de Contractacó / Contracte
Institut Municipal d'Educació de Barcelona

sense pes de la fòrmula
6

13%
0

15%
0

16%
0

18%
0

20%
0

25%
0

30%
0

31%
0

És objecte d'aquest contracte el servei de suport tècnic i
la gestió del Consell d'Innovació Pedagògica, objectiu del
qual és impulsar la coordinació entre les institucions que
ofereixen activitats educatives a les escoles de la ciutat

Emergència- contracte
menor

Reforç del servei de suport educatiu per a donar
compliment a la normativa i instruccions de prevenció,
higiene i seguretat sanitàries per la COVID-19

Emergència- contracte
menor

Reforç del servei de suport educatiu per a donar
compliment a la normativa i instruccions de prevenció,
higiene i seguretat sanitàries per la COVID-19

Emergència- contracte
menor

Reforç del servei de suport educatiu per a donar
compliment a la normativa i instruccions de prevenció,
higiene i seguretat sanitàries per la COVID-19

Emergència- contracte
menor

Reforç del servei de suport educatiu per a donar
compliment a la normativa i instruccions de prevenció,
higiene i seguretat sanitàries per la COVID-19

Emergència- contracte
menor

Reforç del servei de suport educatiu per a donar
compliment a la normativa i instruccions de prevenció,
higiene i seguretat sanitàries per la COVID-19

Emergència- contracte
menor

Serveis consistents en l'atenció telefònica i suport
administratiu per a la gestió telemàtica de les noves
línies d'ajuts a conseqüència de la situació de crisi
sanitària Covid-19. Exp. 20/053
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Prestació del servei de neuropediatria als Centres de
Desenvolupament infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de
l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de
l'Ajuntament de Barcelona

Total general
5

45%
0

50%
0

Total general
8

urgentobert

Reforç del servei de suport educatiu per a donar
compliment a la normativa i instruccions de prevenció,
higiene i seguretat sanitàries per la COVID-19

Òrgan de Contractacó / Contracte
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona

50%
0

OrdinariObert

L'objecte del contracte és el servei global de la gestió
alimentària de les 34 escoles bressol objecte d'aquest
contracte durant els cursos 2020-2021, 2021-2022 i 20222023.

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona

35%
2

45%
0

1

sense pes de la fòrmula
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13%

15%

16%

18%

20%

25%

30%

31%

35%

45%

50%

Total general

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

Emergència

0

OrdinariObert
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Òrgan de Contractacó / Contracte
Foment de Ciutat SA
Acompanyament a la universitat al barri del Raval
(Districte de Ciutat Vella) en el marc del Pla de Barris de
Barcelona
Dinamització dels i les joves i adolescents al barri de la
Verneda i la Pau del Districte de Sant Martí
Dinamització i suport als infants als barris de Pla de
Barris del Districte de Sant Martí i Sant Andreu

sense pes de la fòrmula
0

13%
0

15%
0

16%
0

18%
0

20%
3

25%
7

30%
8

31%
0

35%
5

45%
1

50%
1

Total general
25

OrdinariObert
OrdinariObert
OrdinariObert

Dinamització i suport als infants i adolescents als barris
de Pla de Barris del Districte de Sant Martí i Sant Andreu,
curs 2020-2021 i 2021-2022

OrdinariObert

Dinamització i suport als joves mitjançant la formació en
els àmbits del lleure i esportiu i per a impulsar les
primeres experiències laborals al Districte de Sant Martí,
així com per al foment de l'eficiència social en el marc
del Pla de Barris de Barcelona
Disseny, producció i seguiment de les activitats de lleure,
culturals, esportives i comunitàries dins el programa de
cultura i oci "Estiu al barri" al barri Besòs-Maresme i la
producció i el seguiment de "l'Estiu jove a la Verneda" al
barri de la Verneda-La Pau del Districte de Sant Martí, en
el marc del Pla de Barris de Barcelona
Execució del programa de suport i acompanyament a la
dinamització juvenil de la zona nord del Districte de Nou
Barris en el marc del Pla de Barris de Barcelona

emergèn
cia_obert

OrdinariObert

Foment de la participació i suport als i les joves i
adolescents als barris del Raval i al Barri Gòtic,
(KN60Lab), del Districte de Ciutat Vella

urgentobert

Servei d'acompanyament a la Universitat per a joves i
families de dels barris de La Verneda - La Pau, BesósMaresme, Torre Baró, Ciutat Meridiana I Vallbona, en el
marc del Pla de Barris de Barcelona
Servei de conciliació de vida laboral, familiar i personal
(projecte "concilia") per a dones de barris de Barcelona
de Barcelona que formen part del Pla de Barris de
Barcelona, així com per al foment de l'eficiència social

OrdinariObert

urgentobert
urgentnegociat
sense
publicitat

Servei de formació misical i en el lleure durant l'estiu per
a la infància i l'adolescència paliant els efectes del
COVID-19 i d'aplicació immediata.
Servei de neteja a les oficines de Foment de Ciutat
ubicades al Carrer Pintor Fortuny 17-19 i Carrer Carme
26, amb adequació a la crisi sanitària, així com per al
foment de l'eficiència social

OrdinariObert

Servei itinerant d'orientació i suport laboral als barris de
Trinitat Nova, Vallbona, La Verneda i La Pau, Sant Genís
dels Agudells i La Teixonera, així com per al foment de
l'eficiència social, en el marc del Pla de Barris de
Barcelona.

OrdinariObert

ordinari negociat
sense
publicitat

Servei per a l'accés a la formació musical i instrumental
per a infants i joves dins del "Projecte Vozes" en els
barris de Ciutat Meridiana, Vallbona, La Verneda i la Pau,
i Bon Pastor, així com per al Foment de l'eficiència
social, en el marc del Pla de Barris de Barcelona.
Servei relatiu a la "Xarxa de tallers comunitaris orientada
a la promoció de la salut mental i a la inclusió social de
les persones amb transtorn mental" als barris de Trinitat
Vella, La Marina, Zona Nord, el Besòs-Maresme, el Raval
i Gòtic, així com per al foment de l'eficiència social, en el
marc del Pla de Barris de Barcelona.
urgentnegociat
sense
publicitat

Servei relatiu a les activitats esportives amb guarda per
a infants al barri de La Verneda i La Pau del Districte de
Sant Martí
Serveis d'assessorament i tramitació d'ajuts i recursos
existents a la crisis de la COVID-19, "xarxes de resposta
socioeconòmica", així com per al Foment de l'eficiència
social, en el marc del Pla de Barris de Barcelona

Urgentobert

Serveis d'assessorament i tramitació d'ajuts vincultats a
la crisi de la COVID-19, així com per al foment de
l'eficiència social, en el marc del Pla de Barris de
Barcelona

urgentnegociat
sense
publicitat

Serveis d'execució del programa de suport i
acompanyament a la dinamització juvenil del barri del
Besòs i el Maresme i entorns del Districte de Sant Martí,
en el marc del Pla de Barris de Barcelona, així com per al
foment de l'eficiència social

OrdinariObert

Serveis de casal d'estiu al barri de Besòs-Maresme, del
Districte de Sant Martí

urgentnegociat
sense
publicitat

Serveis de casal d'estiu al barri de Roquetes, del Districte
de Nou Barris

urgentnegociat
sense
publicitat

Serveis de casals d'estiu als barris de Ciutat Meridiana,
Torre Baró i Vallbona, del Districte de Nou Barris

urgentnegociat
sense
publicitat

Serveis de disseny i implantació de la prova pilot del
"Projecte Concilia" per a dones dels barris del Pla de
Barris de Barcelona, així com per al foment de
l'eficiència social
Serveis pel desenvolupament i acompanyament del
projecte Til·ler musical

urgentobert
OrdinariObert

SERVEIS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D'ATENCIÓ
PSICOLÒGICA I EMOCIONAL A PERSONES EN SITUACIÓ
DE VULNERABILITAT RESIDENCIAL DE LA ZONA NORD
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS, AIXÍ COM PER AL
FOMENT DE L'EFICIÈNCIA SOCIAL, EN EL MARC DEL PLA
DE BARRIS DE BARCELONA

OrdinariObert

Serveis per a la formació i direcció d'orquetes basades
en mètode singular per afavorir la millora de les
condicions dels infants i joves mitjançant la música als
barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera del
Distrcte d'Horta-Guinardó, 2020-2021 així com per al
foment de l'eficiència social
Serveis per al desenvolupament del projecte Til·ler
musical del Projecte Educatiu de Centre (PEC) de
l'Institut Escola El Til·ler (Districte de Sant Andreu) així
com per al foment de l'eficiència social.

ordinari negociat
sense
publicitat

OrdinariObert
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Òrgan de Contractacó / Contracte
Institut Municipal de Serveis Socials

sense pes de la fòrmula
31

contractació d'una plaça residencial temporal d'atenció
urgent a la vellesa a la Residència Vall d'Hebron per
donar cobertura a l'atenció i cura requerida per una
persona gran afectada per la COVID-19, que ha estat
més de 35 dies en aïllament preventiu en el DTU Ronda
de Dalt, donat que no disposa de l'atenció requerida al
propi domicili.

Emergència

contractació de 30 places d'allotjament, manutenció,
atenció social i sanitària de persones sensellar que
presenten símptomes de COVID-19 en el Centre Hort de
la Vila

Emergència

contractació del servei d'atenció diürna de 8 a 17 hores
en el Centre d'acolliment nocturn Sarrià per poder oferir
atenció i cobertura de necessitats bàsiques (atenció
social, alimentació i espai d¿estada) a les 60 persones
que s¿atenen en horari nocturn

Emergència

contractació del servei per a la gestió de la compra i la
realització de 25 proves PCR en l'equipament integral de
Nou Barris a fi de detectar la presència de persones amb
símptomes de covid-19 en aquest equipament

Emergència

contractació dels treballs consistents en el reforç de
l'atenció sociosanitària dels contractes de gestió de les
residències municipals de Fort Pienc i Francesc Layret.

Emergència

contractació dels treballs consistents en el
subministrament d'EPIs per prevenir contagis de COVID19, la prestació del servei d'àpats a domicili per les
persones grans que hi viuen, neteja d'equips per a
preveure i eliminar l'existència del virus i contractació
temporal extraordinària d'una auxiliar de geriatria als
apartaments tutelats municipals PAU CASALS.

Emergència

contractació dels treballs consistents en el
subministrament de materials farmacèutics o mèdic de
tot tipus per detectar i prevenir contagis de COVID-19,
serveis de desinfecció, neteja d'equips i instal·lacions per
a preveure i eliminar l'existència del virus i la
contractació temporal extraordinària de personal
d'atenció directe per reforçar la plantilla ja existent a la
residència municipal FORT PIENC.

Emergència

contractació dels treballs consistents en el
subministrament de materials farmacèutics o mèdic de
tot tipus per detectar i prevenir contagis de COVID-19,
serveis de desinfecció, neteja d'equips i instal·lacions per
a preveure i eliminar l'existència del virus i la
contractació temporal extraordinària de personal
d'atenció directe per reforçar la plantilla ja existent a la
residència municipal FRANCESC LAYRET

Emergència

contractació dels treballs consistents en el
subministrament de materials farmacèutics o mèdic de
tot tipus per detectar i prevenir contagis de COVID-19,
serveis de desinfecció, neteja d'equips i instal·lacions per
a preveure i eliminar l'existència del virus i la
contractació temporal extraordinària de personal
d'atenció directe per reforçar la plantilla ja existent a la
residència municipal JOSEP MIRACLE

Emergència

contractació dels treballs consistents en el
subministrament de materials farmacèutics o mèdic de
tot tipus per detectar i prevenir contagis de COVID-19,
serveis de desinfecció, neteja d'equips i instal·lacions per
a preveure i eliminar l'existència del virus, contractació
temporal extraordinària de personal d'atenció directe per
reforçar la plantilla ja existent a la residència municipal
PARC GUINARDO

Emergència

contractació dels treballs consistents en l'elaboració
d'àpats (2.200 menús diaris) per lliurar a tres punts de
distribució de la ciutat (Centre Cívic Can Basté del
districte Nou Barris, Casal de la Llacuna del districte Sant
Martí i Centre SAIER del districte Sants-Montjuïc) per tal
de donar resposta a l'emergència sanitària com a
resultat del COVID-19.

Emergència

contractació dels treballs consistents en la distribució
domiciliària d'àpats a persones usuàries del Servei
d'Atenció Domiciliària (SAD), d'altres recursos adreçats a
gent gran i d'aquelles que des del sistema sanitari tenen
necessitat conjuntural d'aquest servei per poder garantir
un adequat confinament domiciliari a conseqüència del
COVID-19.

Emergència

contractació dels treballs consistents en la prestació d'un
servei d'acolliment nocturn per a persones en situació de
sensellarisme (225 places) que inclou allotjament
nocturn, manutenció (esmorzar i sopar), atenció
sanitària, higiene i rober, a l'equipament temporal ubicat
a la Fira A de Barcelona

Emergència

contractació dels treballs consistents en la prestació d'un
servei d'atenció 24 hores per a dones sense llar que
inclou allotjament, manutenció, atenció social i sanitària,
dutxes i rober a l'equipament ubicat al Passatge 2 de
Maig, 17-25 de Barcelona

Emergència

contractació dels treballs consistents en la prestació d'un
servei d'atenció 24 hores per a homes sense llar (225
places) que inclou allotjament, manutenció, atenció
social i sanitària, dutxes i rober a l'equipament temporal
ubicat al Fira de Barcelona

Emergència

contractació dels treballs consistents en la prestació d'un
servei d'atenció 24 hores per a persones sense llar (70
places) que inclou allotjament, manutenció, atenció
social i sanitària, cobertura de necessitats bàsiques,
consigna i rober a l'Alberg Pere Tarrés

Emergència

contractació dels treballs consistents en la prestació de
serveis d'atenció social per a persones sense llar
allotjades temporalment a l'edifici ubicat en el carrer
Josep Pijoan, 5 cantonada Nou de Sant Francesc, 8-10 de
Barcelona

Emergència

contractació dels treballs consistents en la prestació del
servei d¿higiene (dutxes i rober,) al Gimnàs social Sant
Pau

Emergència

contractació dels treballs consistents en la prestació del
servei d¿higiene (dutxes i rober,) i la prestació del servei
de menjador social mitjançant pícnic al Gimnàs social
Sant Pau

Emergència

contractació dels treballs consistents en la prestació del
servei d¿higiene (dutxes i rober,) i la prestació del servei
de menjador social sense subministrament d'àpats al
Centre Acollida ASSIS

Emergència

contractació dels treballs consistents en la prestació del
servei d¿higiene (dutxes i rober,) que inclou tant el
personal que ha d'executar el servei com els packs
d'higiene i roba interior del usuaris del servei, i de la
prestació del servei de menjador social, que inclou el
personal del servei i l'aportació de la coberteria, però no
de l'àpat, al Centre Acollida ASSIS

Emergència

contractació dels treballs consistents en la prestació del
servei d¿higiene (dutxes i rober) i la prestació del servei
de menjador social mitjançant àpats-pícnic al
Poliesportiu Estació del Nord de Barcelona

Emergència

contractació dels treballs consistents en la prestació del
servei d'atenció social (inclou allotjament, alimentació,
higiene i acompanyament social) per a persones
sensellar amb simptomatologia de COVID-19 a l'Hotel
Sagrada Família

Emergència

contractació dels treballs consistents en la prestació dels
serveis per a l'allotjament, manutenció i atenció
sanitària i socioeducativa per a nois de 18 a 23 anys
d'edat que es troben en situació de sensellarisme a
l'equipament d'emergència ubicat a la casa de colònies
claretians del municipi de Montgat

Emergència

13%
0

15%
1

16%
3

18%
1

20%
3

25%
0

30%
4

31%
0

35%
5

45%
0

50%
0

Total general
48
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Òrgan de Contractacó / Contracte

sense pes de la fòrmula

contractació dels treballs de distribució domiciliària
d'àpats a persones usuàries dels menjadors d'àpats en
companyia dels districtes d'Horta-Guinardó, Nou Barris,
Sant Andreu i Sant Martí, així com el servei de fins a
30.000 menús complementaris per donar resposta a
situacions sobrevingudes.

Emergència

contractació dels treballs de distribució domiciliària
d'àpats a persones usuàries dels menjadors d'àpats en
companyia dels districtes de Ciutat Vella i SantsMontjuïc, així com el servei de fins a 40.000 menús
complementaris per donar resposta a situacions
sobrevingudes.

Emergència

Contractació dels treballs de distribució domiciliària
d'àpats a persones usuàries dels menjadors d'àpats en
companyia dels districtes de l'Eixample, Gràcia, Les Corts
i Sarrià-Sant Gervasi.
contractació dels treballs de gestió del Dispositiu
Residencial Temporal d'Urgència Ronda de Dalt.
contractació dels treballs de reforç per atendre
necessitats d'usuaris del servei de teleassistència.
CONTRACTE DE SERVEIS MIXT PER A LA GESTIÓ DEL
SERVEI PRIMER LA LLAR , AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

13%

15%

16%

18%

20%

25%

30%

35%

50%

Total general

Emergència
Emergència
Emergència

OrdinariObert
OrdinariObert

CONTRACTE DE SUPORT TÈCNIC DE SERVEIS SOCIALS
Contracte per a la gestió del servei d'inserció social de
les persones en situació de sensellarisme a la ciutat de
Barcelona, amb mesures de contractació pública
sostenible.

urgentobert

GESTIÓ DEL CENTRE D'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES
SOCIALS DE BARCELONA ( CUESB ) AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

OrdinariObert

Gestió del servei d'atenció social al sensellarisme a
l'espai públic (SASSEP), amb mesures de contractació
pública sostenible.

urgentobert

Emergència

L'objecte del contracte és el Servei de Famílies
Col¿laboradores, un servei municipal d'atenció als
infants de les famílies de la ciutat de Barcelona
que:¿per diferents circumstàncies i de manera
temporal, necessiten suport per atendre els seus fills i/o
filles menors d'edat, ¿i alhora es troben amb dificultats
de xarxa social, familiar i/o econòmica.El present
contracte incorpora mesures de contractació pública
sostenible

OrdinariObert

L'objecte del contracte és la gestió de 240 places/dia de
promig de menjador diürn, tots els dies de l'any, és a dir,
87.600 àpats/any, dividit en tres lots, adreçat a persones
que es troben en situació d'exclusió social i amb el
foment de la inserció laboral de les persones en risc
d'exclusió, a la ciutat de Barcelona, amb mesures de
contractació pública sostenible

urgentobert

L'objecte del contracte és la gestió de l'espai familiar i
centre obert Sant Martí ubicat al carrer Huelva 38 i de
l'espai familiar i centre obert Les Corts-Sants ubicat al
carrer Benavent 20-22, dependents de l'Institut
Municipal de Serveis Socials (IMSS), amb mesures de
contractació pública sostenible.

OrdinariObert

L'objecte del contracte és la gestió del Centre
d'Allotjament Familiar Temporal adreçat a famílies
vulnerables afectades per la pèrdua o manca d'habitatge
i/o en situació d'exclusió social, ubicat al carrer de Navas
de Tolosa, 312, de Barcelona (CAFT Navas), amb
mesures de contractació pública sostenible.

urgentobert

L'objecte del contracte és la gestió del Centre
d'allotjament temporal familiar de pisos d'inclusió de
llarga estada Sant Pere més Baix, ubicat al carrer de
Llàstic, nº 13 de Barcelona, adreçat a famílies en situació
de greu vulnerabilitat afectades per la pèrdua o manca
d'habitatge, amb mesures de contractació pública
sostenible.

urgentobert

L'objecte del contracte és la gestió del centre residencial
d'inserció Can Planas per a persones sense llar de
l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, amb
mesures de contractació pública sostenible.

urgentobert

L'objecte del contracte és la gestió del Servei
d'Acolliment Residencial Nocturn de Primera Acollida
Sarrià, per a persones sense llar, per a la seva inserció
social, amb mesures de contractació pública sostenible.
L'equipament està ubicat al carrer Císter núm. 20 de
Barcelona.El servei d'acolliment nocturn temporal de
primera acollida és un espai d'acolliment nocturn que
cobreix les necessitats bàsiques i d'atenció social
d'aquelles persones sense llar, majors de 18 anys, i
oferirà les següents prestacions:a) Servei d'allotjament
nocturnb) Servei d' atenció socioeducativac) Servei
d'atenció sanitàriad) Servei higiene nocturns i matinale)
Servei de Sopar i Esmorzarf) Servei de Consigna

OrdinariObert

L'objecte del contracte és la gestió del Servei de Detecció
i Intervenció amb infants, adolescents i joves migrats
sols (SDI) que viuen als carrers i espais públics o
infrahabitatges de la ciutat de Barcelona i es troben en
situació de greu risc social, amb mesures de contractació
pública sostenible.

urgentobert

L'objecte del contracte és la gestió del servei de gestió
de conflictes d'àmbit social a l'espai públic (SGC), amb
mesures de contractació pública sostenible.

urgentobert

L'objecte del contracte és la gestió dels habitatges amb
serveis per a gent gran, i en concret els serveis de suport
i atenció personal domiciliaria de les persones que hi
resideixen, incorporant mesures de contractació pública
sostenible

urgentobert

L'objecte del contracte és objecte la gestió dels
habitatges amb serveis per a gent gran, i en concret els
serveis de suport i atenció personal domiciliaria de les
persones que hi resideixen, incorporant mesures de
contractació pública sostenibledeteriorament físic i / o
psíquic, afavorint d'aquesta manera el màxim grau
d'autonomia i evitant l'aïllament social. 5 lots

OrdinariObert

Servei d'ajuda a domicili. Activitats adreçades a
proporcionar atenció personal al domicili i,
complementàriament, suport a la neteja i manteniment
de la llar, a persones amb dificultats per desenvolupar
les activitats de la vida diària, dificultats d'integració
social o amb manca d'autonomia personal, amb mesures
de contractació pública sostenible.

45%

Emergència

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI
D'INTERVENCIÓ SOCIAL DE FAMÍLIES AMB MENORS (
SISFAM )

GESTIÓ DEL SERVEI PRIMER LA LLAR ADREÇAT A
PERSONES SENSE SOSTRE QUE COMPRÈN 25
HABITATGES I 25 PERSONES PARTICIPANTS, AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

31%

OrdinariObert
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