
El Grup Municipal Comú de Lleida, i  en el seu nom, llur President, D. Carlos González

Iglesias i Portaveu, D. Sergi Talamonte Sánchez, realitzen al Ple Extraordinari de l'Estat

de la ciutat la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PER ADEQUAR LES BASES DE CONTRACTACIÓ  «EL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ’»

La nova Directiva de Contractació Pública 2014/24/UE, aprovada pel Parlament Europeu, i
d’aplicació  des de l’1  d’abril  del  2016, assenyala en el  seu considerant segon que “la
contractació pública,  exerceix un paper clau en l'Estratègia Europa 2020, sent un dels
instruments  basats  en  el  mercat  que  han  d'utilitzar-se  per  aconseguir  un  creixement
intel·ligent, sostenible i integrador, garantint al mateix temps un ús més eficient dels fons
públics, facilitant la participació de les petites i mitges empreses en la contractació pública
i permetent que els contractants utilitzin millor la contractació pública en suport d'objectius
socials comuns”.

La nova directiva clarifica  definitivament  la  legalitat  de les clàusules socials,  qualsevol
oposició  tècnica  o  jurídica  manca  ja  de  sentit  i  és  imprescindible  que  les  nostres
administracions públiques utilitzin els seus contractes com a instruments eficaços de lluita
contra l'exclusió social, de generació d'ocupació de qualitat, d'impuls de la igualtat efectiva
d'homes i dones i de preservació del medi ambient, especialment en l'actual situació de
crisi econòmica i social.

La contractació pública no és una fi en si mateixa, ni constitueix exclusivament un mitjà
per a l'obtenció de prestacions, obres o serveis en les condicions econòmicament més
avantatjoses per a l'administració sinó que és, sobretot, una eina jurídica al servei dels
poders públics  per  al  compliment  de les  seves  finalitats  i  valors  fonamentals:  cohesió
social, redistribució de la riquesa, igualtat i justícia.

Europa ja ho ha expressat clarament. Ara, és el torn de les administracions públiques
estatals,  autonòmiques i  locals  d'aplicar els  continguts de la nova directiva i  fer  de la
contractació  pública  una  veritable  eina  política  que  desenvolupi  tot  el  seu  potencial



impacte  en  els  àmbits  econòmics,  social  i  ambiental.  S’ha  d’anar  molt  més  enllà  del
«podrà...» expressat en la disposició addicional 5 de la LCSP i fer una aposta decidida per
la potenciació de l’economia social.

És necessari  modificar els procediments de contractació de l’ajuntament de Lleida, per
permetre que els emprenedors i les petites i mitjanes empreses locals puguin donar servei
de qualitat a la vegada que generen llocs de treball amb condicions laborals dignes. 
És  necessari  modificar  els  procediments  de  contractació  i  introduir, sempre  que  sigui
possible, procediments de contractació per lots. 
Cal restringir els procediments de contractació negociada sense publicitat únicament als
casos que requereixin una confidencialitat expressa i motivada. 
S’ha  d’acabar  amb  la  improvisació  i  les  preses  amb  la  contractació  de  serveis  i
subministraments de la Paeria. Cada any som testimonis de procediments de contractació
que es fan amb els terminis mínims que marca la llei, a l’últim moment, o fins i tot arribant
tard, generant processos irregulars, on la competència i la concurrència queden clarament
afectades. 
Cal  elaborar  un  pla  de  contractació  pública  anual,  on  es  detallin  les  previsions  de
contractació  de  l’ajuntament  en  els  12  mesos  vinents,  especificant  la  tipologia  dels
contractes, els imports de les licitacions, els terminis i les dates de les licitacions, per tal
que les empreses locals es puguin preparar i presentar ofertes amb igualtat de condicions
a les grans empreses o corporacions.

Cal més transparència en els procediments de licitació contractació i prevenir d’arrel les
possibles  arbitrarietats  en  la  contractació  publica.  Es  necessària  més  publicitat  en  els
procediments de contractació, augmentant els períodes d’exposició pública i els terminis
de  presentació  d’ofertes,  molt  més  enllà  dels  mínims  legals,  en  favor  d’augmentar  la
concurrència i competitivitat. Cal dotar a la mesa de contractació de caràcter decisori amb
procediments  de  valoració  i  votació  dels  criteris  no  avaluables  amb  formules
matemàtiques. El màxim òrgan que ha de proposar la oferta guanyadora en una licitació,
elegit i aprovat en ple municipal, no pot ser un mer espectador en els procediments de
contractació de l’ajuntament

Cal una lluita decidida contra la defraudació fiscal i introduir criteris de contractació pública
amb l’ajuntament de Lleida per evitar l’evasió d’impostos. Les bases de contractació han
d’introduir  clàusules  generals  que  impedeixin  que  les  empreses  que  han  sigut
condemnades per realitzar activitats il·lícites en paradisos fiscals, o que realitzin pràctiques
vinculades amb la defraudació i evasió fiscal, puguin contractar amb el consistori. 

La contractació publica també pot, i ha de ser, una eina poderosa per potenciar l’economia
col·laborativa i  cooperativa al municipi.  Els veïns i  les veïnes de la ciutat han de tenir
prioritat d'oportunitat i eines per poder optar i ser part activa en la prestació dels serveis
que reben. Les fórmules cooperatives són una eina molt potent per generar auto-ocupació



i poden perfectament ocupar un paper important per cobrir les necessitats del barri i de la
ciutat.

Amb l’objectiu d’aconseguir una profunda transformació en els procediments i els criteris
de contractació a la ciutat de Lleida, l’Agrupació d’electors del Comú de Lleida presenta, al
ple municipal de l’estat de la ciutat, per a la seva consideració els següents:

Acords:

1. Modificar en un termini màxim de sis mesos el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS  DE  CONTRACTACIÓ  APLICABLES  ALS  CONTRACTES  DE  SERVEIS  DE
SUBMINISTRAMENT, ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS per introduir
els següents aspectes:

• Introduir  de  forma  general  en  el  plecs  de  condicions  administratives  clàusules

avaluables i puntuables, de preferència o d'exigència i condicions d’execució dels
contractes  de serveis,  obres  o subministraments,  sobre aspectes  ètics,  laborals,
d’igualtat de gènere, d’inclusió social i mediambientals.

• Potenciar la contractació per lots de forma prioritària en tots els contractes que per

la seva naturalesa es puguin subdividir en peces separades.

• Augmentar  la  publicitat  dels  plecs  de  condicions  i  terminis  de  presentació  de

propostes en totes les contractacions. 

• Modificar els procediments de licitació i els plecs de condicions administratius per

tal de  fer efectiu un paper actiu de la mesa de contractació en la decisió final sobre
la proposta de contractació en les licitacions de l’Ajuntament.

• Introduir  de  forma  preceptiva  clàusules  de  lluita  contra  els  paradisos  fiscals  i

d’exclusió de licitadors i règims sancionadors en els casos de defraudació fiscal i
d’evasió d’impostos.

• Potenciar l’economia cooperativa i col·laborativa amb contractacions reservades en

aquestes fórmules empresarials.

• Introduir  clàusules  en  les  licitacions  de  subministraments  sobre  productes  de

proximitat, de baixa empremta de carboni i de condicions de producció ètiques.



2- Elaborar i publicitar un pla anual de contractació de l’ajuntament de Lleida que inclogui
la totalitat dels contractes de serveis, subministraments i obres previstos per al proper
exercici, amb els terminis de licitació, les modalitats de contractació i els imports.

3-  Donar  trasllat  d’aquests  acords  al  departament  de  contractació  de  l’ajuntament  de
Lleida.

Lleida a 15 de juliol de 2016

Carlos González Iglesias Sergi Talamonte Sánchez

President Portaveu 

A L'IL·LUSTRÍSSIM PAER EN CAP DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA


