MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN RELACIÓ A
LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES EN SUPORT A L’ECONOMIA SOCIAL EN LA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ENS
DEPENDENTS

Una de les conseqüències de la crisi econòmica sistèmica actual, que ha deixat fora
dels paràmetres del que hom entén com de vida digna a un percentatge elevat de la
població, és que ha evidenciat que cal un canvi de paradigma social i econòmic.
En el recorregut cap a nous camins on transitar cap a estadis que no només millorin la
greu situació social actual, sinó que elevin també el nivell de consciència col·lectiva
sempre hi haurà quelcom a millorar, tanmateix la societat –i en primer terme les
administracions públiques- sempre poden avançar a partir de l’exploració i de l’assaig
error.
En aquest sentit de perspectiva històrica, cal valorar experiències com ara la tradició
cooperativa del nostre país que va iniciar-se en l’àmbit rural.
A dia d’avui a la ciutat de Reus hi ha experiències en aquest sentit que donen
continuïtat a aquesta rica tradició que van iniciar els nostres avis i besavis. Projectes
que a partir de la cooperació, de la coresponsabilitat i del compromís social projecten
un futur allunyat del model merament competitiu i cercador únicament del lucre
empresarial i financer que explica la situació actual.
Per part seva, l’administració pública hi té una responsabilitat i no pot fer ulls clucs a la
greu situació actual que genera problemes socials, personals, psicològics o de mera
supervivència biològica per a una gran part de la població, que observa com cada
vegada és més a prop l’abisme de la precarietat, per a cada vegada més sectors de la
societat després d’anys d’atur, retallades, precarització de les condicions de vida,
pèrdua de drets laborals aconseguits... .
En aquest sentit, cal valorar iniciatives de l’administració pública com ara la inclusió de
les clàusules socials en la contractació pública de l’Ajuntament i ens dependents
aprovada en el ple del dia 19 de desembre del 2016 al ple de Reus.
La creació de la guia de contractació pública social de l’Ajuntament de Barcelona,
pactada per diferents agents socials (administració pública, sindicats i patronal) és una
altre exemple del camí que estan adoptant les administracions públiques.
També hi ha un altre exemple de compromís per part de l’administració pública en
l’aposta decidida per part del Govern de la Generalitat pel món cooperatiu, com per
exemple les iniciatives arreu del territori en el marc del programa Aracoop, per obra del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
També cal que l’administració estigui amatent a les iniciatives que des de la societat
s’estan duent a terme, com ara les impulsades des del tercer sector, o el conegut com
d’economia social, sector protagonitzat per la societat civil i concebut per servir a
l’interès general de les comunitats on s’ha desenvolupat.

En aquest sentit són múltiples les iniciatives que sorgeixen per tal de promoure la
cohesió social i per altra banda per preservar el medi ambient, aquestes darreres
també en forma clàusules per part de l’administració per tal de ser tingudes en compte
en matèria de contractació pública.

Vist que la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública, per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE i
amb efecte directe del 18 d’abril de 2016, recull diverses previsions a tenir en compte
per a la consideració d’aspectes d’índole social en la contractació pública.

Per tots els motius exposats, partint de les mesures socials aprovades en el ple
de desembre del 2016, i adequant-se a les especificitats dels propis contractes
públics de l’Ajuntament de Reus, des del Grup Municipal de la CUP demanem
l’adopció dels següents acords:

1- A partir dels resultats obtinguts de l’aplicació de la Instrucció per a la incorporació de
clàusules socials a la contractació pública de l’Ajuntament de Reus i els seus ens
dependents, aprovada pel Ple del 19 de desembre de 2016, iniciar un debat social
amb sindicats, administració, pimes, entitats ciutadanes (tercer sector i sectors de
l’economia social) per tal que s’estudiï la possibilitat d’anar incorporant propostes a
l’esmentada instrucció.
2- A partir de les clàusules aprovades en plenari municipal el desembre del 2016,
estudiar si se’n poden incorporar d’addicionals, com les que es deriven dels apartats
següents:
a) Introduir en les clàusules socials aprovades criteris de seguretat i salut
laboral amb la designació d’una persona de contacte vinculada amb l’empresa
adjudicatària amb dedicació exclusiva en matèria de seguretat i salut laboral
per a la detecció de possibles incidències que sorgeixin en aquest àmbit.
b) Introduir en les clàusules socials l’execució d’accions de formació
professional en el lloc de treball que millorin l’ocupació i l’adaptabilitat de les
persones adscrites en l’execució del contracte, les seves capacitats i la seva
qualificació laboral.
c) Introduir en les clàusules socials un punt específic pel qual les empreses
adjudicatàries de serveis municipals crearan un canal obert per a rebre
qualsevol demanda de mediació per part de treballadors afectats, essent
conseqüents al text de l’articulat de la LPRL sobre coordinació d’activitats
empresarials.
d) Introduir criteris d’igualtat de gènere en la contractació pública, com ara que:
l’empresa adjudicatària realitzi, durant l’execució del contracte, un mínim
d’accions de sensibilització i formació en matèria d’igualtat i conciliació recollits
amb la normativa vigent, amb la plantilla adscrita al contracte, valorant la
realització de plans d’igualtat en les empreses licitants.

e) Tendir cap al concepte de la “lotització” per a contractes amb partides
econòmiques importants.
f) Incloure clàusules contractuals per tal de valorar el compromís d’aplicar, per
part de les empreses, les bones pràctiques en la prestació del servei o
subministrament i que constin en les guies que tingui aprovades la Generalitat
de Catalunya.

3- Incloure anualment un informe sobre l’aplicació de les clàusules socials en la
contractació pública de l’Ajuntament i sobre les incidències al voltant de les clàusules
aprovades, per tal que els grups municipals i per extensió el conjunt de la ciutadania
en conegui l’abast real de la seva aplicació.

4- Realitzar, per part de qui correspongui, des de l’Ajuntament, un informe per tal
d’incorporar en el futur clàusules mediambientals en la contractació pública
d’Ajuntament de Reus i ens dependents.

5- Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

