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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-994 de 17 de novembre, pel qual es 

modifica el Decret d'Alcaldia S1/D/2016-832, de 23 de març, d’aprovació la 

creació de la Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable.

Decret.

El 23 de març de 2016 es va aprovar per Decret d'Alcaldia, la creació de la Comissió de 

Contractació Pública Socialment Responsable, amb l'objectiu d'impulsar i coordinar la 

contractació pública socialment responsable a l'Ajuntament de Barcelona.

Arrel de l'entrada en vigor de les Directives Europees 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, 

relativa a l'adjudicació dels contractes de concessió i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 

sobre contractació pública, i de l'aprovació del Decret d'Alcaldia, de 24 d'abril de 2017, de 

contractació pública sostenible de l'Ajuntament de Barcelona, el concepte de "responsabilitat 

social" tradicionalment utilitzat, s'ha vist superat i ampliat, pel terme "sostenibilitat", que 

inclou consideracions socials, ambientals, ètiques i d'innovació.

Així mateix, des de l'aprovació del decret de creació de la Comissió, s'han produït diversos 

canvis en l'organització executiva municipal, que fan necessari actualitzar la composició de la 

Comissió.

Per tot l'exposat i, en ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona i l'article 22 del Reglament Orgànic Municipal,

Disposo

Primer. Modificar el Decret d'Alcaldia S1/D/2016-832, de 23 de març, pel qual s'aprova la 

creació de la Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable en els següents 

termes: 

Primer. Modificar el nom de la Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable 

que passarà a denominar-se Comissió de Contractació Pública Sostenible.

Segon. Modificar la composició de la Comissió per tal d'adaptar-la a l'organització 

executiva municipal vigent, en el sentit següent:

 Presidència: El/La Gerent de Recursos, o persona en qui delegui.

 Vicepresidència: El/La Director/a de Serveis de Coordinació de Contractació Pública o 

persona en qui delegui.

 Vocals:
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− Un/a representant de la Direcció d'Empreses i Entitats Municipals

− Dos representants de districtes

− Un/a representant de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

− Un/a representant de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

− Un/a representant de Barcelona Activa

− Un representant del Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i 

Política Alimentària

− Un/a representant de Barcelona Infraestructures Municipals, SA.

− Un/a representant de Barcelona Serveis Municipals, SA.

− Un/a representant de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat

− Un/ representant de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps

− Un/a representant de la Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació 

Internacional

− Un/a representant de l'Institut de Cultura de Barcelona

− El/la Secretari/a general o persona en qui delegui

− El/la Interventor/a general o persona en qui delegui

− El/la Director/a dels Serveis jurídics o persona en qui delegui

 Exercirà les funcions de secretaria, amb veu i vot, un/a representant de la Direcció de 

Coordinació de Contractació Administrativa.

Segon. Mantenir vigents la resta de disposicions del Decret d'Alcaldia S1/D/2016-832 de 23 

de març, en tot allò que no contravingui la present resolució.

Barcelona, 17 de novembre de 2020. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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