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Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13.1 de 

la Carta de Barcelona. 
 
Disposo: 
 
Crear la Taula de Contractació Pública de l’Ajuntament de Barcelona, espai 

estable de reflexió i de diàleg social dels representants municipals i els 
representants de les organitzacions i les entitats socials i econòmiques vinculades 
a l’activitat de la contractació pública municipal. 

 
Formaran part de la Taula els membres següents: 
 
Sindicats: 
Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) 
Unió General de Treballadors (UGT) 
 
Organitzacions Empresarials: 
Associació Catalana d'Empreses de Neteges (ASCEN) 
Associació Catalana d'Empreses de Serveis Auxiliars i Multiserveis (ADEDSA) 
Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC) 
Asociación Española para la Competitividad de las PYMES (AECPYMES) 
Cambra de Comerç de Barcelona 
Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) 
Cecot 
Foment del Treball Nacional de Catalunya 
Gremi de Constructors d’Obres 
PIMEC 
 
Tercer sector: 
Discapacitat intel·lectual Catalunya (Dincat) 
Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) 
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) 
La Confederació 
 
Organitzacions socials: 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) 
Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM) 
 
La Taula tindrà una composició estable però a la vegada és oberta i flexible en 

funció de les temàtiques que s’abordin, podent assistir les organitzacions, les 
persones professionals i especialistes que es consideri oportú. 

 
La Taula de Contractació Pública podrà ampliar la seva composició estable 

incorporant les organitzacions socials i econòmiques que es consideri necessari que 
ho sol·licitin. Aquesta noves incorporacions estables es faran mitjançant Decret 
d’Alcaldia amb una periodicitat semestral.  

 
La Taula de Contractació Pública es reunirà en sessió ordinària al menys una 

vegada a l’any i, a més, totes les vegades que consideri adient per abordar temes 
específics. La Taula podrà aprovar un règim de funcionament intern. 

 
La Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa de la Gerència de 

Presidència i Economia de l’Ajuntament de Barcelona desenvoluparà les funcions 
de secretaria de la Taula de Contractació Pública. 

 
Barcelona, 21 d’octubre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3069/2016) 


