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NOTIFICACIÓ
Sr./Sra.,
Als efectes del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques us notifico que
a la sessió de Ple de data 29 de gener de 2020 de l’Ajuntament de Begues es van
adoptar els següents acords que es transcriuen literalment, a resultes de
l’aprovació definitiva de l’acta:
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“MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM DE FOMENT I
ÚS DE LA CONTRACTACIÓ RESERVADA.
Per diferents motius, ja sigui per la gestió d'un servei públic de forma
integral o per prestacions puntuals que es puguin necessitar, les corporacions
locals acudeixen al sector privat via contractació pública (licitació, contracte
menor, convenis de col·laboració, etc.). El mateix Ajuntament de Begues ha
adjudicat recentment a una entitat privada diferents serveis com el Servei de
col·laboració professional amb l'Ajuntament de Begues per realitzar el servei
d'assistència tècnica i comunicació d'audiovisual i canals digitals o el Servei
d'assistència tècnica de disseny grafic i de creativitat per a la realització i
desenvolupament de diferents campanya/elements gràfics de l'Ajuntament
de Begues. La qüestió d'interés en aquesta present moció, no és pas
l'avaluació sobre si tots els serveis han de ser (o poden ser) 100% de gestió
pública, sinó explicar què és la contractació reservada i fomentar-la en tots
aquells ambits que sigui possible.
La contractació reservada és un tipus de contractació pública on l'entitat
privada que contracta l'administració és un Centre Especial de Treball o una
Empresa d'lnserció, entitats les quals persegueixen la promoció i inserció
laboral de persones amb discapacitat. Aquest tipus de contractes s'han de
potenciar, no només per la finalitat d'interés social i el deure de protecció i
integració que té l'administració per totes les persones, sinó també per
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imperatiu legal. En virtut de la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017
de Contractes del Sector Públic, les administracions públiques han de
reservar una part deis contractes públics a Centres Especials de Treball i a
Empreses d'lnserció. Concretament, i a partir del gener de 2019, han de fer
una reserva d'un 7%, que s'incrementara fins al 10% arribats al 2021. Aquest
nou marc normatiu encara està en fase d'adaptació, però diferents ajuntaments
catalans ja han començat a implementar protocols per fomentar la contractació
reservada, destacant per sobre de tots l'Ajuntament de Barcelona (Dades
obtingudes de la Taula d'entitats del tercer Sector Social de Catalunya, entre
2016 i 2018:
http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/estudi_contractacio
_reservada_taula_tercer_sector.pdf):

En el grafic es pot observar el pes relatiu de cada municipi del pressupost
destinat a contractacions públiques reservades. Es pot observar que el volum
de la població no té relació directa amb el percentatge dedicat a fomentar la
inserció laboral de persones amb discapacitat. Veiem municipis com Tarrega
que ha dédicat més de 400.000 euros, mentre que l'Hospitalet de Llobregat
no arriba als 40.000 euros.
Si consultem més fonts d'informació (https://www.contractesreservats.cat/),
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veiem que municipis com Selva del Camp (Tarragona, 5.600 habitants),
Balenya (Barcelona 3.700 habitants) o Castellví de la Marca (Barcelona,
1.500 habitants), també han fomentat la contractació reservada a Centres
Especials de Treball o Empreses d'lnserció. Per tant la mida d'un poble no pot
ser excusa per no fomentar la 'pràctica, és una qüestió d'esforç i voluntat.
Els àmbits en els que a dia d'avui s'està posant a la pràctica els contractes
reservats són en la seva gran majoria serveis de neteja i jardineria, perà
també en destaquen els serveis de consergeria, recepció, atenció al client o
reparació i manteniment. La·qüestió al final és que quan l'administració tingui
una necessitat de comptar amb un agent privat per la realització d'una obra i
servei, acudeixi en la mesura del possible a la contractació reservada per així
realitzar polítiques públiques i al mateix temps fomentar i afavorir !'entrada i
consolidació en el món laboral de persones amb discapacitat.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya proposa al Ple d'aquest Ajuntament l'aprovació dels següents
acords, que s’adopten per majoria absoluta dels membres, amb els vots a
favor (10) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi (JxCAT) i dels regidors i
regidores Joan Molina i Molina, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres,
Anna Méndez i Achell, Alfons Duran i Martínez (JxCAT); Jaume Olivella i Riba,
Jaume Cornelles i Buñuel (ERC-AM); Benito Navarro Rebelles (PSC-CP);
Guayarmina Saavedra Serrano (BEC); i l’abstenció (3) de les regidores Maria
Teresa García García (Cs); Maria Casadevall i Munné (CUP Begues); Marta Roig i
Segura (Regidora No Adscrita).
ACORDS
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PRIMER: Acudir a la contractació pública reservada (a Centres Especials de
Treball i Empreses d'lnserció) sempre que sigui possible per tal de fomentar
la inserció laboral de persones amb discapacitat.
SEGON: Emprar criteris socials (% de plantilla amb discapacitat, millores
salaríais respecte conveni d'aplicació, etc.) en la valoració de les ofertes en
les licitacions públiques que realitzi l'Ajuntament, i que aquests tinguin un
pes destacable alhora de l'adjudicació del contracte.
TERCER: Instar a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i al
Govern de l'Estat que tinguin en consideració i implantin de forma general la
contractació reservada, no només per prescripció legal, sinó pe rla legitimitat

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

50590edf3e0743b28b3f51ee26837799001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

de l'objectiu social d'aquesta.
QUART: Comunicar aquests acords a FEICAT (Federació d'Empreses
d'lnserció de Catalunya), a la Diputació de Barcelona,. a la Generalitat de
Catalunya i al Govern de l'Estat.”
El que us notifico per al vostre coneixement i als efectes oportuns.
Atentament,
La Secretària
MERITXELL VARGAS SARDÀ
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Begues, a data de la signatura electrònica.
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