
 Apartat de correus, 
24 

 08850 Gavà 
gava@esquerra.org 

 Gavà 

 

ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 
Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 
del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal 
ordinari, en base als següents 
 
Antecedents 
 
La recent licitació de la concessió administrativa per col•locar contenidors per a roba usada i calçat a 
la via pública ha mostrat l’absència de clàusules socials en els contractes que formalitza l’Ajuntament 
de Gavà, donat que el contracte s’ha atorgat a una empresa privada que no té una vocació 
específica per a la contractació de persones amb problemes d’integració laboral, com sí que tenien 
algunes de les cooperatives que es van presentar al concurs i que van ser menys puntuades. 
 
En un context de crisi social i econòmica que afecta especialment determinats col•lectius (aturats de 
llarga durada, joves, etc.) creiem molt important que les administracions públiques s’impliquin en la 
promoció de l’economia social, entesa com aquella que no busca el màxim rendiment econòmic pur, 
sinó que té com a objectiu, també, la millora i el progrés social, i l’atenció als col•lectius desafavorits. 
 
El mateix raonament es pot aplicar al medi ambient, de tal manera que creiem important que les 
administracions públiques s’impliquin també en la promoció de l’economia ambientalment sostenible. 
 
En l’àmbit de la contractació pública, aquest objectiu es pot assolir a través de la introducció de 
clàusules socials i mediambientals en els plecs de condicions tècniques de les licitacions públiques 
que es portin a terme per part de l’Ajuntament. La inclusió d’aquest tipus de clàusules socials i 
ambientals ha d’adequar-se al marc establert per la llei de contractes, i alguns Ajuntaments com 
ara el de Barcelona han creat àmbits d’estudi per determinar la fórmula legal que han d’adoptar els 
plecs de clàusules administratives i de condicions tècniques per incorporar efectivament clàusules 
socials i mediambientals. 
 
Creiem que Gavà, municipi metropolità amb greus problemes d’atur, integració social laboral i 
agressions mediambientals, ha d’implicar-se més en la protecció del medi ambient i la promoció 
social de col•lectius desafavorits. 
 
Per aquest motiu, formulem el següent 
 
Prec 
 
Instem el govern municipal a realitzar les actuacions oportunes per tal d’incloure, en les licitacions 
dels contractes que atorga l’Ajuntament, clàusules socials i mediambientals. 
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