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Trias compromet contractes públics
milionaris fins al 2023 en les setmanes
prèvies a les eleccions

Està tot lligat, i ben lligat. El govern de Xavier Trias a l'Ajuntament
de Barcelona ha compromès en les darreres setmanes contractes
públics milionaris fins a l'any 2023 amb La Caixa, el BBVA, FCC, el
torneig de tennis Comte de Godó, l'escola de negocis ESADE o una
empresa de neteja de Florentino Pérez. Així ho confirmen els
butlletins de la 'Gaseta Municipal de Barcelona' fets públics entre
el 2 de març i el 30 d'abril.
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Xavier Trias

Tot lligat, i ben lligat. El govern de Xavier Trias a l’Ajuntament de Barcelona ha compromès en les
darreres setmanes contractes públics milionaris fins a l’any 2023 amb La Caixa, el BBVA, FCC, el
torneig de tennis Comte de Godó, l’escola de negocis ESADE o una empresa de neteja de
Florentino Pérez. Així ho confirmen els últims butlletins de la Gaseta Municipal de Barcelona fets
públics entre el 2 de març i l’11 de maig. CiU ha tancat en els últims dos mesos una vintena
d’adjudicacions municipals en qüestions bàsiques com el clavegueram, comunicacions telefòniques,
serveis informàtics i vehicles de la Guàrdia Urbana, però també en aspectes ‘a priori’ menys urgents
com la compra de flors de tot l’any 2016, la gestió del Twitter i del Facebook municipals o
l’adquisició d’impressores noves per als pròxims quatre anys.

Trias ha decidit tirar endavant tots aquests grans contractes d’externalització i gestió privada en les
setmanes prèvies a les decisives eleccions municipals del 24 de maig. En cas de derrota convergent,
la resta de candidats a governar Barcelona es trobarien als calaixos de l’Ajuntament amb una
sèrie de compromisos i costos econòmics ja impossibles de renegociar. Les enquestes
publicades fins ara pel Centre d’Investigacions Sociològiques i diferents mitjans de comunicació
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pronostiquen un frec a frec ajustat entre Trias i la candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau.

Alguns d’aquests contractes s’havien de prorrogar en aquestes dates, però en altres sorprèn la
urgència per ser adjudicats justament en època preelectoral. Tanmateix, la qüestió clau és que els
contractes obliguen el futur Ajuntament per períodes de quatre, cinc o, fins i tot, deu anys.
No hi ha cap irregularitat administrativa en aquestes adjudicacions, ja que els ajuntaments han de
seguir treballant en precampanya, en campanya i en les setmanes posteriors als comicis.

Aquests són els deu contractes més destacats que Trias ha adjudicat en els darrers dos
mesos.

El tenista Rafa Nadal al Torneig Comte de Godó de Tennis / Foto: XAVIER RONDÓN

1. Patrocini del torneig de tennis Comte de Godó per quatre
anys
L’Ajuntament contracta ja el patrocini publicitari del torneig de tennis Comte de Godó per a les
seves edicions del 2015 al 2018. Es tracta d’un “procediment negociat sense publicitat i sense
consulta per raó tècnica”. La despesa de cada any serà d’1,1 milions d’euros nets més 231.000 euros
en concepte d’IVA per cada torneig dels pròxims quatre anys. La suma, segons reconeix
l’Ajuntament, serà de 4,4 milions d’euros, més 924.000 euros en concepte d’IVA.

2. Quatre anys més amb impressores de La Caixa
L’Ajuntament adjudica el contracte pel lloguer d’impressores a quatre anys, amb opció de compra, a
l’oferta presentada per Caixarenting per un import de 397.824 euros. Aquesta empresa, constituïda
el 1994, pertany a CaixaBank. Aquí sí hi va haver un concurs públic, en el qual Caixarenting es va
imposar a altres empreses de rènting com ID Grup o Seidor Microsistemes.

https://www.caixarenting.es/general/informacioncorporativa_es.html
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3. Clavegueram amb FCC fins al 2023 per 100 milions
d’euros
Una de les grans contractes de l’Ajuntament de Barcelona, que suma un import global de 100
milions d’euros fins a l’any 2023, ja està adjudicada, tancada i lligada. El manteniment del
clavegueram de Barcelona queda adjudicat a FCC Fomento de Construcciones y Contratas per un
import exacte de 103.512.021 euros “en ser considerada l’oferta més avantatjosa”. Es va imposar
davant d’altres gegants com Acciona Agua, l’UTE Agbar-Aquambient, SAU-ACSA i Benito Arnó.
Actualment, el màxim accionista d’FCC és el magnat mexicà Carlos Slim.

Un agent de la Guàrdia Urbana de Barceloana, patrullant amb una moto / STEVEN STRAITON

4. Rènting de vehicles de la Guàrdia Urbana fins al 2019 al
BBVA
El Consorci Català pel Desenvolupament Local inicia el procés d’arrendament de 44 vehicles de
serveis policials per a la Guàrdia Urbana de Barcelona durant quatre anys a l’empresa BBVA
Autorenting SA. El pressupost total de licitació són 2,2 milions d’euros.

5. Pròrroga a una exfilial de Telefónica per 700.000 euros
L’Ajuntament de Barcelona va fer una pròrroga per un període molt breu d’un contracte amb una
exfilial de Telefónica per valor de 692.000 euros. Sense concurs ni competència. L’acord

https://www.elcritic.cat


Crític SCCL - www.elcritic.cat
4 / 5

consolidava la decisió de donar “el servei d’atenció telefònica ciutadana i atenció diferida de la
direcció d’atenció al ciutadà a l’Ajuntament de Barcelona” a través de l’empresa Atento Teleservicios
España, un exfilial fins fa dos anys de Telefònica.

6. Renoven l’electricitat amb Endesa per 33 milions d’euros
Trias també acaba de decidir prorrogar l’Acord Marc per la contractació del subministrament
elèctric de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres
organismes associats per un període que va des del 25 de març de 2015 fins al 2 d’abril de 2016.
L’import global a pagar seran 33,3 milions d’euros a favor de l’empresa adjudicatària: Endesa
Energia.

7. La neteja d’edificis públics, a Florentino Pérez
L’Ajuntament també ha decidit prorrogar el contracte del servei de neteja i recollida selectiva dels
edificis i locals municipals. L’import global serà d’11,7 milions. Aquesta contracta es divideix en set
lots diferents, la majoria dels quals han estat adjudicats a Clece SA, propietat de Florentino Pérez, i
a Optima Facility Services.

8. Cal comprar ja les flors de tot l’any 2016?
Parcs i Jardins de Barcelona ja ha comprat les flors per a tot l’any 2016. Se’n gastarà 470.000
euros. L’empresa beneficiària és una UTE formada per Arribas Center-Corma que haurà de
subministrar “plantes de flor de temporada per als exercicis 2015 i 2016”.

El president Artur Mas en un acte a ESADE / Foto: CIU
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9. Ajut de 36.000 euros per a la Fundació ESADE
L’Ajuntament de Barcelona autoritza la despesa de 36.000 euros a favor de Fundació ESADE sense
cap concurs previ per finançar el seu  programa de recerca acadèmica. Com s’ha fet? Aprovant una
addenda a l’acord de col·laboració entre ells que ja estava firmat des del gener de 2015. Aquesta
serà una xifra insignificant en els balanços econòmics d’ESADE. La Fundació va declarar uns
ingressos de 80 milions d’euros en el curs 2013/2014.

10. Compromís amb Mediapro per la comunicació municipal
Pròrroga de mutu acord d’un contracte per la gestió de xarxes socials, continguts periodístics i
audiovisuals i comunicació digital de l’Ajuntament adjudicat a l’empresa Antena Local, que pertany
al grup Mediapro. La despesa serà de 952.000 euros. Tal com s’expressa a la ‘Gaseta Municipal’,
s’ha optat per incrementar aquest any l’import en 142.000 euros.

‘Bonus’ extra: 1 milió d’euros per comprar una finca d’unes
religioses
Curiosament, en un dels últims butlletins de la ‘Gaseta Municipal’, apareix una despesa de 981.483
euros en favor d’una comunitat religiosa catòlica: la Congregación de Religiosas de Nuestra Señora
de la Caridad del Buen Pastor. Trias finalitzarà el seu mandat acabant de pagar la meitat de l’import
que quedava per pagar per l’expropiació d’una finca al barri de Sant Gervasi just davant del
Cosmocaixa. L’Ajuntament pagarà fins i tot uns 180.000 euros en concepte dels interessos de
demora.
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