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de Barcelona 

DECLARACIÓ A FAVOR DE LA CONTRACTACIÓ PUBLICA AMB 

RESPONSABILITAT SOCIAL 

L'Ajuntament de Barcelona i les associacions empresarials, els sindicats i les entitats 
sota signants, 

Expressen la seva coincidència en potenciar, des de l'exercici de les seves 
pròpies funcions i competències, una contractació pública que es regeixi 
per la màxima transparència i objectivitat i amb una conducta ètica i 
integra. 

Coincideixen que l'adjudicació dels contractes públics ha de ser 
transparent i objectiva i s'ha de fonamentar en una combinació 
equilibrada entre el cost i la eficàcia del contracte, als efectes d'assolir la 
millor relació qualitat-preu fonamentada també en consideracions socials 
i ambientals. 

Declaren la seva voluntat d'obrir un procés de coHaboració conjunta en 
l'impuls de la contractació pública amb responsabilitat social, que integri 
consideracions socials i ambientals que es podran expressar, en funció del 
tipus de contracte i les seves caracterfstiques, com a requisits de 
solvència de les empreses licitadores o com a criteris d'adjudicació en el 
procés de valoració de les ofertes o com a condició d'execució 
contractual. 

Coneixen la Guia de de contractació pública amb responsabilitat social de 
l'Ajuntament de Barcelona i es comprometen a col·laborar en el seu 
seguiment i en la seva aplicació eficient i en la seva millora contínua. 

Consideren convenient obrir un espai estable de diàleg que permeti 
abordar les mesures de contractació pública que aplica l'Ajuntament de 
Barcelona i intercanviar propostes tot constituint una Taula de 
Contractació Pública. 
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I per tal de fer constar la seva conformitat firmen aquesta declaració en el Saló de Cent 
de l'Ajuntament de Barcelona, el dia 24 d'octubre de 2016. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Ada Cola i Ballano 

cc o o 
Joan Carles Gallego 

FAVB 
Anna Menéndez 

PLMEC 
Patronal Micro, Petita i M itjana 
Empresa de Catalunya 
Víctor Campdelacreu 

UGT 
Camil Ros 

DEL FOMENT 
NACIONAL 
Joaquim Llansó 

ceoe 

TREBALL 

Cambra de Contractistes 
d'Obres de Catalunya 
Joaquim Llansó 
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GREMI 
D'OBRES 
Mercedes Polo 

ACELLEC 

CONSTRUCTORS 

Associació Catalana d'Empreses 
del lleure, l'Educació i la 
Cultura 
Jesús Poza 

AECPYMES 
Asociación Española para la 
competitividad de las PYMES 
Jaume Pallarols 

la Confederació 
Coord-inadora d'Entitats del 
Tercer Sector 
Xavier Puig i Santolaria 

CE COT 
David Garrofé 

ADEDSA 
Associació Catalana d' Empreses 
de Serveis Auxiliars i 
Multiserveis 
Jaume Pallarols 

ASC EN 
Associació Catalana d'Empreses 
de Neteja 
Jaume Pallarols 

DINCAT 
Rosa Cadenas 
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ECAS 
Entitats Catalanes d'Acció 
Social 
Teresa Crespo 

FI DEM 

Fundació Internacional de la Dona 
Emprenedora 

FECETC 
Federació de Centres Especials 
de Treba ll de Catalunya 
Julio Martlnez 




