Dijous, 14 d'abril de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona
ANUNCI sobre 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
L'Ajuntament de Barcelona impulsa des de fa més de 15 anys la contractació pública socialment responsable
incorporant en els processos contractuals criteris ambientals i de caràcter social. La regulació municipal vigent és el
decret de l'Alcaldia de 20 de novembre de 2013 relatiu a la contractació pública responsable amb criteris socials i
ambientals.
La directiva 24/2014 de contractació pública obre noves possibilitats, impulsa la contractació publica com a eina
d'incorporació de polítiques públiques, amplia la contractació reservada en l'àmbit dels serveis socials a favor d'entitats
de caràcter social sense ànim de lucre i dona al requeriment de la relació entre els criteris d'adjudicació i la seva
vinculació amb l'objecte del contracte una significació molt amplia que abasta tot el cicle de l'activitat contractual.
Es requereix la creació d'una Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable, òrgan intern municipal de
caràcter col·legiat que asseguri una coordinació de les unitats més significatives vinculades a la compra pública amb
consideracions socials i ambientals.
Aquest òrgan ha de garantir l'impuls uniforme de la contractació pública socialment responsable, de forma que no es
perdin oportunitats d'optimització de resultats i es potencií la contractació pública com a eina estratègica de lluita contra
l'atur, la garantia d'unes condicions laborals justes dels treballadors empleats per les empreses contractistes i, en
definitiva, s'asseguri l'objectiu d'una Barcelona capdavantera en la justícia social i la sostenibilitat.
La Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable s'encarregarà d'impulsar l'aplicació de les mesures legals
i les instruccions municipals de desenvolupament reguladores de la contractació pública socialment responsable a les
condicions i característiques de cada contracte o d'una tipologia dels mateixos, actuant com a òrgan tècnic que aporti a
totes les unitats promotores dels contractes de l'Ajuntament l'assessorament necessari per a la millor aplicació concreta
dels criteris generals d'actuació. Així mateix, seguirà l'execució de les mesures contractuals als efectes de valorar la
seva eficiència i els resultats obtinguts.
En virtut d'aquestes consideracions i, d'acord amb les competències que em son atribuïdes a l'article 13.1.r) de la Carta
Municipal de Barcelona, aprovada per llei 22/1998, de 30 de desembre, l'Alcaldessa de Barcelona ACORDA:
Primer.- Crear la Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable que tindrà com a objecte l'impuls de les
consideracions socials i ambientals en la contractació pública de l'Ajuntament i de les empreses i entitats amb
participació majoritària que conformen el Grup municipal.
Segon.- La Comissió estarà constituïda pels següents membres:
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- President/a, el/la Gerent de Presidència i Economia o persona en qui delegui.
- Vice-president/a, el/la Gerent de Recursos Generals o persona en qui delegui.
- Un/a representant de la Direcció de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions.
- Dos representants dels districtes.
- Un/a representant de l'Àrea de Drets Socials.
- Un/a representant de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
- Un/a representant de Barcelona Activa.
- Un representant del Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum.
- Un/a representant de Barcelona Infraestructures Municipals, SA.
- Un/a representant de Barcelona Serveis Municipals, SA.
- Un/a representant de l'Àrea d'Ecologia Urbana.
- El/la cap del departament de Transversalitat de Gènere.
- Un/a representant de l'Institut de Cultura de Barcelona.
- El/la Secretari/a general o persona en qui delegui.
- El/la Interventor/a o persona en qui delegui.
- El/la director/a de l'Assessoria jurídica o persona en qui delegui.
- Secretari/a, amb vot, un/a representant de la Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa.
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A les reunions de la Comissió podran assistir, per invitació o per sol·licitud de participació, qualsevol altre Unitat
municipal així com, quan es consideri convenient, tècnics o representants d'organitzacions privades.
Tercer.- La Comissió es dotarà d'unes normes internes de funcionament i determinarà els sistemes de comunicació al
conjunt de la organització municipal així com la publicitat exterior de les seves actuacions. També podrà impulsar la
formació interna en la matèria i la divulgació i formació externa de les actuacions.
Quart.- La Comissió, si es sol·licita per una unitat promotora o un òrgan de contractació, podrà emetre informe no
vinculant en el que s'indicaran, respecte un expedient de contractació, les condicions i obligacions més eficients per
l'aplicació de les normes legals en contractació pública socialment responsable. Així mateix, la Comissió podrà sol·licitar
el coneixement d'un expedient de contractació per tal de comprovar la implementació de les consideracions socials i
ambientals.
Cinquè.- La Comissió elaborarà unes Guies d'aplicació de la contractació pública socialment responsable segons el
tipus de contractes i les seves característiques.
Sisè.- La Comissió efectuarà un seguiment de tots els contractes que incorporin consideracions socials i ambientals,
vetllant que l'execució del contracte sigui fidel als compromisos assolits i donant les indicacions i instruccions concretes
o generals que consideri adient per garantir la eficiència dels compromisos contractuals.
Setè.- La Comissió elaborarà una Memòria anual de la contractació pública socialment responsable de l'Ajuntament de
Barcelona i del Grup municipal en la que es farà balanç crític de les actuacions de l'exercici i indicarà les millors
practiques a seguir.
Vuitè.- La Comissió podrà ser requerida a emetre un informe previ a la aprovació de qualsevol norma o programa
d'actuació municipal relacionat amb la seva competència. Així mateix, proposarà el percentatge o quantia mínima anual
destinat a la contractació social reservada.
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Barcelona, 4 d'abril de 2016
El secretari delegat de la Gerència de Presidència i Economia, Angel Pascual Oliva

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002

2

