Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Perquè
Perquè la contractació pública de l’Ajuntament incloga
criteris socials i mediambientals
mediambientals”
En Vicent Selva i Belén, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funci
Funcionament
onament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

Un dels principals mecanismes amb el que compten les administracions públiques per
aconseguir el benestar dels ciutadans i ciu
ciutadanes
tadanes és la contractació pública. El seu pes
econòmic es xifra en més d'un 15% en el PIB de l'Estat Espanyol. La quantitat econòmica que es
pretén pressupostar, segons l'esborrany dels pressupostos municipals per a 2016 per a
contractacions de treballs realitzats
ealitzats per altres empreses puja a vora 15 milions d'euros.
La contractació pública és una eina jurídica al servei dels poders públics per al compliment
dels seus fins i valors fonamentals: cohesió social, redistribució de la riquesa, igualtat i justícia
justícia.
S'ha d'evitar, com passava fins ara, que la ponderació més gran del criteri preu, entre els tinguts
en compte per adjudicar els contractes, incidisca negativament en el mercat laboral, destruint
ocupació i empitjorant les condicions dels treballadors.
Elss objectius de les administracions municipals en este àmbit han d'estar dirigits a la
consecució d'una contractació pública estratègica, sostenible i socialment responsable que tinga
en compte no només la qualitat, eficàcia i sostenibilitat mediambiental e
en
n la prestació de serveis
públics i en les compres públiques, sinó també la necessitat de no incidir negativament sobre les
condicions en què es desenvolupa la prestació laboral o sobre el propi ocupació. L'oferta
econòmicament més avantatjosa no ha d'iden
d'identificar-se
se amb la del preu més baix.
El marc normatiu de la contractació pública s'ha vist modificat amb l'aprovació d'una nova
Directiva sobre contractació pública -Directiva
Directiva 2014/24 / UE del Parlament Europeu i del Consell
de 26 de febrer de 2014- que incideix
cideix en l'aplicació d'altres criteris d'adjudicació, com els criteris
socials, mediambientals, o d'innovació, prioritaris també amb vista a un creixement intel·ligent,
sostenible i integrador que persegueix l'Estratègia Europa 2020, i en la qual la contr
contractació
pública té un paper clau.
D'acord amb el que disposa el Considerant 90 de la Directiva, l'adjudicació dels contractes
s'ha de basar en criteris objectius que garantisquen el respecte als principis de transparència, no
discriminació i igualtat de tracte
acte per tal de garantir una comparació objectiva del valor relatiu dels
licitadors que permeta determinar, en condicions de competència efectiva, quina oferta és
l'econòmicament més avantatjosa.
D'altra banda, tal com reconeix la Directiva Europea sobre ccontractació
ontractació pública 24/2014,
per a contractes de prestacions directes a ciutadans en l'àmbit sanitari o social resulta necessari
un tractament més allunyat del mercat, donat el caràcter estratègic de les necessitats a satisfer i,
per això, han de ser prestats
ats des d'una estricta perspectiva de qualitat.
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És fonamental aconseguir que la prestació de serveis públics i les compres públiques
siguen de qualitat, estratègiques, sostenibles i socialment responsables, i que deixe de tenir
efecte l'obligatorietat que el preu més baix siga el que determine l'elecció de l'empresa que
prestarà els serveis públics quan s'utilitze més d'un criteri de valoració. D'esta manera podrà
evitar-se,
se, com s'ha assenyalat abans, que la contractació pública incidisca de manera negativa en
l'àmbit laboral.
S'ha de tenir en compte que en aquells contractes en què el component econòmic
fonamental ve constituït pel cost de la mà d'obra, la ponderació més gran del criteri preu entre els
tinguts en compte per a la seua adjudicació pot incidir negativament en el mercat laboral i ser
utilitzat de forma impròpia per justificar nombroses actuacions que acaben destruint ocupació i
empitjorant les condicions laborals dels treballadors.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. Que en els plecs de contractació que es realitzen des de l'Ajuntament de Crevillent
s'incorporen clàusules socials i mediambientals (criteris com la qualitat de les
condicions d'ocupació, la inserció sociolaboral de col·lectius desfavorits, la
diversitat
ersitat funcional, polítiques de gènere, mediambientals i de comerç just, ...). Estos
criteris tendiran a valorar
valorar-se
se en un mínim del 60% sobre la puntuació total.
2. En aquells supòsits en què els òrgans de contractació utilitzen més d'un criteri per a
la valoració
oració de les proposicions i la determinació de l'oferta més avantatjosa, hauran
d'incloure criteris que permeten identificar l'oferta que presente la millor relació
qualitat-preu,
preu, com ara la qualitat, accessibilitat, característiques socials,
mediambientals
ls o innovadores, entre d'altres, sempre que estiguen vinculats a
l'objecte del contracte i formulats de forma objectiva amb ple respecte als principis
d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
3. Els contractes de prestacions directes a ciutadans en l'àmbit sanitari o social seran
considerats des d'una estricta exigència de garanties de qualitat del servei en relació
a l'objecte del contracte amb criteris tendents a l'especificitat més gran possible.
4. No prorrogar els contractes vigents, redactant quan expira cada un d'ells un nou
plec que incorpore estes clàusules.
Crevillent, 15 de febrer de 2016
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