
 

GRUPO MUNICIPAL ESQUERDA UNIDA – SON 

CONCELLO DE BAIONA 

 

Silvano Montes Sanchez, voceiro do Grupo Municipal Esquerda Unida – Son no concello 

de Baiona, ao amparo do disposto no Regulamento de Organización Funcionamiento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, somete a consideración do Pleno da 

Corporación para o seu debate e consideración a seguinte MOCION PARA QUE A 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DO CONCELLO INCLÚA CRITERIOS SOCIAIS E 

AMBIENTAIS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un dos principais mecanismos cos que contan as administracións públicas para 

conseguir o benestar dos cidadáns e cidadás é a contratación pública. O seu peso 

económico cífrase en máis dun 15% no PIB do Estado Español. O diñeiro orzamentado 

para 2016 polo Concello para contratacións de traballos realizados por outras empresas 

ascende a 616.659,32.euros, e as inversións previstas según o Anexo aos orzamentos 

é de 618.308 euros.  

 

A contratación pública é unha ferramenta xurídica ao servizo dos poderes públicos para 

o cumprimento dos seus fins e valores fundamentais: cohesión social, redistribución da 

riqueza, igualdade e xustiza. Débese evitar, como viña ocorrendo até agora, que a maior 

ponderación do criterio prezo, entre os tidos en conta para adxudicar os contratos, incida 

negativamente no mercado laboral, destruíndo emprego e empeorando as condicións 

das traballadoras e traballadores. 

 

 Os obxectivos das administracións municipais neste ámbito deben estar dirixidos á 

consecución dunha contratación pública estratéxica, sustentable e socialmente 

responsable que teña en conta non só a calidade, eficacia e sustentabilidade ambiental 

na prestación de servizos públicos e nas compras públicas, senón tamén a necesidade 

de non incidir negativamente sobre as condicións nas que se desenvolve a prestación 

laboral ou sobre o propio emprego. A oferta economicamente máis vantaxosa non ten 

por que identificarse coa do prezo máis baixo. 

 

 



 

O marco normativo da contratación pública viuse modificado coa aprobación dunha nova 

Directiva sobre contratación Pública -Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do 

Consello de 26 de febreiro de 2014- que incide na aplicación doutros criterios de 

adxudicación, como os criterios sociais, ambientais, ou de innovación, prioritarios tamén 

en aras a un crecemento intelixente, sustentable e integrador que persegue a Estratexia 

Europa 2020, e na que a contratación pública desempeña un papel clave. 

De acordo co disposto no Considerando 90 da Directiva, a adxudicación dos contratos 

debe basearse en criterios obxectivos que garantan o respecto aos principios de 

transparencia, non discriminación e igualdade de trato co fin de garantir unha 

comparación obxectiva do valor relativo dos licitadores que permita determinar, en 

condicións de competencia efectiva, que oferta é a economicamente máis vantaxosa.  

Doutra banda, tal e como recoñece a Directiva Europea sobre contratación pública 

24/2014, para contratos de prestacións directas a cidadáns no ámbito sanitario ou social 

resulta necesario un tratamento máis afastado do mercado, dado o carácter estratéxico 

das necesidades a satisfacer e, por iso, deben ser prestados desde unha estrita 

perspectiva de calidade.  

É fundamental conseguir que a prestación de servizos públicos e as compras públicas 

sexan de calidade, estratéxicas, sustentables e socialmente responsables, e que deixe 

de ter efecto a obrigatoriedade de que o prezo máis baixo sexa o que determine a 

elección da empresa que prestará os servizos públicos cando se utilice máis dun criterio 

de valoración. Deste xeito poderá evitarse, como se sinalou antes, que a contratación 

pública incida de forma negativa no ámbito laboral.  

Ha de terse en conta que naqueles contratos nos que o compoñente económico 

fundamental vén constituído polo custo da man de obra, a maior ponderación do criterio 

prezo entre os tidos en conta para a súa adxudicación pode incidir negativamente no 

mercado laboral e ser utilizado de forma impropia para justificar numerosas actuacións 

que acaban destruíndo emprego e empeorando as condicións laborais dos 

traballadores.  

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal de EU-SON eleva ao Pleno os seguintes 

acordos:  



 

1. Que nos pregos de contratación que se realicen desde o Concello e as súas empresas 

dependentes se incorporen cláusulas sociais e ambientais (criterios como a calidade 

das condicións de emprego, a inserción socio laboral de colectivos desfavorecidos, a 

diversidade funcional, políticas de xénero, ambientais e de comercio xusto,...). 

Devanditos criterios tenderán a valorarse nun mínimo do 60% sobre a puntuación total.  

2. Naqueles supostos en que os órganos de contratación utilicen máis dun criterio para 

a valoración das proposicións e a determinación da oferta máis vantaxosa, deberán 

incluírse criterios que permitan identificar a oferta que presente a mellor relación 

calidade-prezo, tales como a calidade, accesibilidade, características sociais, 

ambientais ou innovadoras, entre outros, sempre que estean vinculados ao obxecto do 

contrato e formulados de forma obxectiva con pleno respecto aos principios de 

igualdade, non discriminación, transparencia e proporcionalidade.  

3. Os contratos de prestacións directas a cidadáns no ámbito sanitario ou social serán 

considerados desde unha estrita esixencia de garantías de calidade do servizo en 

relación ao obxecto do contrato con criterios tendentes á maior especificidade posible.  

4. Non prorrogar os contratos vixentes, redactando cando expire cada un deles un novo 

prego que incorpore ditas cláusulas. 

 

En Baiona, a 28 de Marzo de 2016 

 

 

 

Asdo.: Silvano Montes Sánchez  

Voceiro do Grupo Municipal de Esquerda Unida - SON 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BAIONA 


