Beneficis que ofereix
el Servei als
diferents agents
› Servei públic i sense cost
› Projecte de ciutat amb les
entitats socials
› Retorn social
› Procediment àgil que permet
donar resposta de manera
molt ràpida

LA CONTRACTACIÓ
PÚBLICA

› Assessorament al llarg
de tot el procés

La contractació pública és una potent
eina de política econòmica que:
› Genera milers de llocs de treball
› Implica una gran quantitat
de contractes laborals
› Aporta milions d’euros a l’economia
de la ciutat
Decret de contractació pública sostenible
L’Ajuntament de Barcelona impulsa, amb el Decret
del 24 d'abril de 2017, una contractació pública
socialment responsable que incorpora objectius de
justícia social i promou els drets socials i laborals
de les persones contractades.
Les Clàusules Socials, així com la Reserva Social,
són un mecanisme de l’Ajuntament per reforçar
les polítiques socials, crear oportunitats d'inserció
laboral per a persones amb especials dificultats
i enfortir i promoure l'economia social a la ciutat.

innoBA
Carrer del Perú, 52,
08018 Barcelona
Telf. 93 320 34 04

barcelonactiva.cat/
contractaciosocial

Per a més informació del Decret de Contractació Municipal:

http://ajuntament.barcelona.cat/
contractaciopublica/ca

barcelonactiva
barcelonactiva
company/barcelona-activa

Servei d’assessorament
en les Clàusules Socials:
› CONTRACTACIÓ DE PERSONES
EN SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ
› SUBCONTRACTACIÓ AMB
EMPRESES D’ECONOMIA SOCIAL
› IMPLEMENTACIÓ
DE LA RESERVA SOCIAL

SERVEI D'ASSESSORAMENT
EN LES CLÀUSULES SOCIALS
BARCELONA ACTIVA

El servei d'assessorament de
Barcelona Activa té com a objectiu
l’impuls de les clàusules:
«Contractació de persones
en situació d’atur amb especials
dificultats d’inserció laboral o
d’exclusió social» i «Subcontractació
amb empreses d’economia social»,
així com de la Reserva Social.

›

›

›

›

Promociona la seva incorporació a les
diferents licitacions municipals, i assessora
i dóna suport pel seu compliment tant a
les unitats promotores com a les empreses
adjudicatàries.
Fa la preselecció de persones en situació
d’atur amb especials dificultats d’inserció
laboral, o bé dóna suport a les adjudicatàries
en la recerca d’empreses d’economia social.
Ofereix recomanacions pel compliment dels
objectius de la reserva social, ja sigui donant
indicacions sobre quan reservar contractes
i/o lots a les diferents licitacions municipals
o facilitant Centres Especials de Treball
d'Iniciativa Social (CETIS) o Empreses
d'Inserció (EI) per contractes menors.
Realitza el seguiment dels processos
de contractació en els què ha intervingut
i n'analitza l'impacte.

›

MAJORS OPORTUNITATS
D’INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES
AMB ESPECIALS DIFICULTATS

›

PROMOCIÓ I ENFORTIMENT
DE L’ECONOMIA SOCIAL

Acompanyem en el compliment
de les següents clàusules:
Clàusula Contractació de persones
en situació d’atur amb dificultats
especials d’inserció laboral
o d’exclusió social

Clàusula Subcontractació
amb empreses d’economia social

CLÀUSULA 3.5. DEL DECRET DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA SOSTENIBLE

a) Assessorament i coordinació amb les unitats
promotores sobre l'oferta de béns i serveis
d'empreses d'economia social per sector
d'activitat.

a) Assessorament i coordinació
amb les unitats promotores:
› Nombre de persones a contractar
› Nombre d'hores
b) Coordinació i assessorament
a empreses adjudicatàries:
› Suport per establir i definir els perfils
més idonis a cobrir.
› Servei de preselecció de persones
candidates en risc d'exclusió que
compleixen el perfil.
c) Coordinació amb serveis i programes
tant de Barcelona Activa com municipals
i d'entitats sociolaborals de la ciutat.
d) Seguiment del procés d'integració a
l'empresa de les persones contractades
i acompanyament en la implementació
de la Clàusula.

→ clausules.socials@barcelonactiva.cat

CLÀUSULA 3.1. DEL DECRET DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA SOSTENIBLE

b) Coordinació i assessorament a empreses
adjudicatàries:
› Suport per determinar la tipologia
o el sector de serveis a subcontractar.
c) Creació d’un directori en línia d’empreses
d’economia social per sector d'activitat
i per serveis que ofereixen.
d) Seguiment i assessorament complementari
al directori en línia.

Reserva Social
a) Assessorament a les unitats promotores
pel compliment dels objectius anuals
de contractació reservada:
› Indicacions sobre la idoneïtat de reservar
contractes o lots en funció de l'oferta de
béns i serveis per part de CETIS o EI.
b) Creació directori en línia d’empreses
d’economia social incloent els CETIS i les EI.
c) Interacció amb l’àmbit dels CETIS i les EI.
d) Seguiment de la implementació
de la Reserva Social.

→ contractacioresponsable@barcelonactiva.cat

