MOCIÓ PER LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN
LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
Atès que les Administracions han de fomentar polítiques per la cohesió social i un
repartiment equitatiu dels recursos públics que permeti una vida digna a tots els seus
conciutadans.
Atès que la integració d’aspectes socials en la contractació pública ha estat objecte en
els darrers anys d’anàlisi i de regulació mitjançant instruments diversos.
Atès que molts ajuntaments han anat incorporant clàusules socials i ambientals en els
procediments de contractació.
Atès que definim les clàusules socials com la inclusió d’aspectes de política social en
els processos de contractació pública.
Atès que la incorporació de criteris socials en les licitacions formen part del concepte
més ampli de contractació pública sostenible, que integra aspectes socials, ètics i
ambientals. Mitjançant els contractes públics poden dur a terme molts variats objectius
de política social com la inserció sociolaboral, de persones en situació d’exclusió
social, igualtat efectiva entre dones i homes, seguretat i salut laboral, accessibilitat per
a totes les persones, contractació d’empreses d’inserció i centres especials
d’ocupació.
Atès que els efecte de les clàusules socials no s’acaben en el simple fet que una
empresa adjudicatària d’un contracte l’executi amb criteris socials i ambientals. Si les
administracions exigissin als contractistes comportaments responsables amb l’entorn i
les persones, aquests haurien d’adequar el seu comportament a aquest requeriment
competint entre sí en termes de responsabilitat social, i podrien exigir als seus
proveïdors paràmetres socials i, en darrer lloc, els consumidors i la societat
disposarien d’informació per optar per empreses responsables socialment i sostenibles
ambientalment.
Atès que segons dades de la Unió Europea el conjunt de les administracions públiques
conformen el primer agent econòmic, el més important generador indirecte
d'ocupació i el consumidor amb més alta influencia sobre el mercat. És per això que la
contractació pública ha esdevingut un instrument al servei dels poders públics per al
desenvolupament de polítiques que promoguin les condicions favorables per al
progrés social i econòmic, mostrant de forma exemplar el camí per adoptar conductes
socialment responsables.
Atès que els Ajuntaments han de promoure clàusules socials en la contractació social
que aspirin a avançar en l’articulació d’un mercat social de productes i serveis basat en
criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris.
Atès que ell passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a
l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració
Pública Local, en compliment de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya que

va instar el Govern de la Generalitat a establir acords per tal d’impulsar l’aplicació de
les clàusules socials a la contractació pública de la resta d’administracions catalanes.
Atès que en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un
caràcter estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques d’interès
general, l’administració catalana treballa per a l’extensió de la utilització de les
clàusules contractuals de caràcter social, de conformitat també amb la quarta
generació de Directives europees aprovades el mes de març de 2014.
Atès que la contractació pública parteix de la normativa vigent, especialment de les
directives 23/2014 de concessions i 24/2014 de contractació pública pendents de
transposició i el Reia decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que va aprovar el
text refós de la llei de contractes del sector públic.
Atès que, en aquest sentit, l’Ajuntament de l’Hospitalet pot impulsar la contractació
pública socialment responsable incorporant en la compra pública objectius de justícia
social, sostenibilitat ambiental i codi ètic. Com també, introduint clàusules en els
contractes de prestació de serveis per garantir la dignitat laboral dels convenis
col·lectius dels treballadors externalitzats.
Atès que cal introduir en la contractació requisits per reduir la importància de l’oferta
econòmica en els concursos públics i potenciar la protecció de les petites i mitjanes
empreses, els drets laborals, el cooperativisme, l’economia social i solidaria, el comerç
just, la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat funcional, no sexista i el respecte a
la conciliació.

Per tot això els grups municipals d’Esquerra Republicana i CUP-Poble Actiu proposen
l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet impulsi un grup de treball dins de la
Taula de valors i cohesió i la Taula de desenvolupament econòmic, garantint la
representació del tercer sector, comerciants, sindicats, cooperatives, associacions
de veïns, associacions de petita i mitjana empresa, economia social i solidaria per
realitzar en un termini de 6 mesos una guia de contractació pública social.
SEGON.- Promoure entre els treballadors/es públics, un pla de formació en
aquestes clàusules, especialment en la seva actualització al nou escenari
socioeconòmic.

TERCER.- Que les mesures de contractació pública social s’incorporin en els plecs
de clàusules administratives o en el ple de condicions dels diferents procediments
de contractació de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció al Consell de Ciutat, a la Federació
d’Associacions de Veïns, CCOO, UGT, CATAC-IAC, a les associacions de
comerciants de l’Hospitalet, a la Xarxa d’Economia i Solidaria de Catalunya,

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Confederació de Cooperatives
de Catalunya, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i als Presidents i
secretaris de les Taula de Valors i cohesió social i Taula de desenvolupament
econòmic
.

