Albert Massana Gràcia, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya 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

El mes passat, el Ple Municipal va aprovar una declaració política presentada pel nostre
grup municipal en suport a la demanda promoguda per entitats com «Anem a 1.000» en
pro d’un salari mínim digne d’almenys 1.000 euros.
Per tal de treballar activament en la consecució d’aquest objectiu social, que tindria
beneficis no només en les economies dels treballadors, sinó també en la recaptació
d’impostos i aportacions a la Seguretat Social, que augmentarien amb l’ampliació de la
base de cotització, sense oblidar el consum intern, que es veuria fortament afavorit,
pensem que les administracions públiques han d’assumir aquest objectiu i fer-ne un
requisit per a totes les empreses que hi tinguin relació.
Els darrers informes jurídics emesos per diferents juntes consultives de la contractació
administrativa assenyalen la possibilitat d’introduir clàusules socials tant com a requisits
de capacitat, medi d’acreditació de la solvència, condició d’execució o criteri d’adjudicació.
Per tot això formulem el següent
Prec:
• Que, d’acord amb la voluntat manifestada per aquest plenari, s’inclogui en totes les
bases i plecs de condicions de concursos i licitacions de l’Ajuntament de Gavà, bé com
a requisit d’admissió previ, bé com a element a puntuar en la valoració tècnica de
l’oferta, la condició que aquestes empreses paguin al seus treballadors un salari de
com a mínim 1.000 euros mensuals amb 14 pagues.
• Que el mateix requisit es tingui en compte a l’hora d’atorgar contractes menors amb els
diferents proveïdors de l’Ajuntament de Gavà.
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