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Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2017-1682 de 25 d'abril, d'aprovació de 
la composició de la Taula de Contractació Pública.

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13.1 de la 
Carta de Barcelona,

Disposo,

Aprovar la composició de la Taula de Contractació Pública que estarà configurada per 
la representació de les diferents organitzacions i associacions que figuren al annex 
adjunt.

Barcelona, 25 d’abril de 2017. L’alcaldessa Ada Colau Ballano.

ANNEX

Per Resolució de l’Alcaldia de 21 d’octubre de 2016 es constituí la Taula de 
Contractació Pública configurada com un espai estable de diàleg i reflexió entre 
l’Administració municipal i els agents econòmics i socials de la ciutat envers la 
contractació pública.

Des de la seva constitució diferents associacions i organitzacions han sol·licitat 
formar part de la mateixa. També és cert que en el moment de constitució de la 
Taula no s’havien considerat encara les entitats portadores de les consideracions 
ambientals.

El  règim de funcionament de la Taula, con s’afirma en el seu decret de constitució,  
és flexible de forma que no es requereix ser membre nat de la mateixa per poder 
participar en les seves deliberacions segons la temàtica objecte d’anàlisi i reflexió.

En definitiva, als efectes d’ampliar la representació dels diferents àmbits d’activitat 
social i econòmica vinculada a la contractació pública, s’aprova la composició de la 
Taula de Contractació Pública que estarà configurada per la representació de les 
diferents organitzacions i associacions:

Sindicats

- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
- Unió General de Treballadors (UGT)
- Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)
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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)
- Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE)
- Asociación Española para la Competividad 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

- Confederació de Cooperatives de Catalunya (COOPCAT)
- Discapacitat intel·lectual Catalunya (Dincat)
- Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
- Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC)
- Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
- Federació d'Empreses d'Inserció de Catalunya (FEICAT) 
- La Confederació
- Xarxa d'Economia Solidària (XES)

Organitzacions socials

- Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
- Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM)

Entitats ambientalistes

- Club EMAS
- Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)
- Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC)
- Greenpeace Catalunya
- Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable
- Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA
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Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D’ALCALDIA S1/D/2017-02479 de 10 de juliol, de 
nomenament membre de la Taula de Contractació Pública de 
l'Ajuntament de Barcelona.

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'art. 13.1 de la Carta 
de Barcelona,

Disposo,

En data 25 d'abril es va aprovar per decret d'Alcaldia la modificació de la composició 
de la Taula de Contractació Pública, constituïda per resolució d'Alcaldia de data 21 
d'octubre de 2016.

Per una errada de transcripció no es va incloure en la relació de membres de la Taula 
de Contractació Pública a l'entitat Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya.

Atès l'exposat, el tinent d'Alcaldia que sotasigna eleva a l'Alcaldia la següent 
proposta de resolució:

Nomenar membre de la Taula de Contractació Pública, l’entitat Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya.

La relació d’entitats membres de la Taula de Contractació Pública de l’Ajuntament de 
Barcelona, com a resultat de l'esmena recollida en la present resolució, és la que 
segueix:

Sindicats:

Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
Unió General de Treballadors (UGT)
Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)

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)
Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE)
Asociación Española para la Competitividad de las PYMES (AECPYMES)
Cambra de Comerç de Barcelona
Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC)
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Cecot
Foment del Treball Nacional de Catalunya
Gremi de Constructors d'Obres
PIMEC
Confederació de Cooperatives de Catalunya (COOPCAT)
Discapacitat intel·lectual Catalunya (Dincat)
Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC)
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Federació d'Empreses d'Inserció de Catalunya (FEICAT)
La Confederació
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Xarxa d'Economia Solidària (XES)

Organitzacions Socials

Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM)

Entitats ambientalistes

Club EMAS
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)
Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC)
Greenpeace Catalunya
Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable
Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA

Barcelona, 20 de juliol de 2017. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D’ALCALDIA S1/D/2020-993 de 17 de novembre, pel qual 
s’incorporen a la Taula de Contractació Pública de l’Ajuntament de 
Barcelona les entitats que es relacionen.

Decret.

El 21 d'octubre de 2016 es va aprovar el Decret d'Alcaldia S1/D/2016-3069, de creació de la 

Taula de Contractació Pública de l'Ajuntament de Barcelona, com espai estable de reflexió i de 

diàleg social dels representants de l'Ajuntament de Barcelona i les organitzacions i entitats 

socials i econòmiques vinculades a l'activitat de l'activitat de la contractació pública municipal.

D'acord amb l'esmentat decret, la Taula podrà ampliar la seva composició estable incorporant 

les organitzacions socials i econòmiques que ho sol·licitin.

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. Incorporar a la Taula de Contractació Pública de l'Ajuntament de Barcelona les 

entitats següents:

− ASINCA - Associació Catalana d'Enginyeria i Arquitectura

− ACEIM - Associació catalana d'empreses d'instal·lació i manteniment

− Associació 50a50 - Dones directives i professionals per la paritat

− Cooperativa Opcions, en substitució del Centre de Recerca i Informació en Consum 

(CRIC), entitat que ha quedat subsumida dins la primera.

Segon. Determinar que la composició de la Taula estarà formada per les entitats següents:

Sindicats

− Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)

− Unió General de Treballadors (UGT)

− Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)

Organitzacions Empresarials

− Associació Catalana d'Empreses de Neteges (ASCEN)

− Associació Catalana d'Empreses de Serveis Auxiliars i Multiserveis (ADEDSA)
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− Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC)

− Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE)

− Asociación Española para la Competividad 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

− ASINCA - Associació Catalana d'Enginyeria i Arquitectura

− ACEIM - Associació catalana d'empreses d'instal·lació i manteniment

− Associació 50a50 - Dones directives i professionals per la paritat

Tercer sector

− Confederació de Cooperatives de Catalunya (COOPCAT)

− Discapacitat intel·lectual Catalunya (Dincat)

− Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)

− Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC)

− Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

− Federació d'Empreses d'Inserció de Catalunya (FEICAT)

− La Confederació

− Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

− Xarxa d'Economia Solidària (XES)

Organitzacions socials

− Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)

− Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM)

Entitats ambientalistes

− Club EMAS
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− Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)

− Greenpeace Catalunya

− Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable

− Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA

Tercer. Deixar sense efecte els decrets S1/D/2016-3069, de 21 d'octubre de 2016, 

S1/D/2017-1682 de 25 d'abril de 2017 i S1/D/2017-02479, de 10 de juliol de 2017, en tot 

allò que faci referència a la composició de la Taula de Contractació pública.

Barcelona, 17 de novembre de 2020. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2021-20 de 29 de gener, pel qual es modifica la 

Disposició Primera del Decret d’Alcaldia S1/D/2020-993, de 17 de 

novembre, d'ampliació de la Taula de Contractació Pública de l'Ajuntament

de Barcelona.

Decret. 

El 17 de novembre de 2020 es va aprovar el Decret d'Alcaldia S1/D/2020-993, d'ampliació de 

la Taula de Contractació Pública de l'Ajuntament de Barcelona ampliant la seva composició.

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 la Disposició Primera del Decret d'Alcaldia S1/D/2020-993, de 17 de 

novembre, d'ampliació de la Taula de Contractació Pública de l'Ajuntament de Barcelona, 

incorporant a l'esmentada Taula les entitats següents:

− ASINCA - Associació Catalana d'Enginyeria i Arquitectura

− ACEIM - Associació catalana d'empreses d'instal·lació i manteniment

− Associació 50a50 - Dones directives i professionals per la paritat

Segon. Mantenir vigents la resta de disposicions del Decret d'Alcaldia S1/D/2020-993, de 17 

de novembre de 2020, en tot allò que no contravingui la present resolució.

Barcelona, 29 de gener de 2021, L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
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