ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29
DE SETEMBRE DE 2015
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
Juan A. Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Bartolomé Nofuéntes López
Mª Consuelo Campos Malo
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Lucia A. Fernández Sevilla
Borja García Peinado
Amparo Torner Durán

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores i
trenta minuts (20.30h) del dia vint-i-nou de
setembre de dos mil quinze, es reuneixen,
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa,
Carmen Martínez Ramírez, les senyores i
els senyors regidors anotats al marge,
assistits pel Sr. Secretari i amb la presència
del Sr. Interventor per tal de celebrar sessió
ordinària, en primera convocatòria, segons
l’ordre del dia rebut.

Grup PP
Mª Amparo Mora Castellá
José M. Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia

A l’hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessió i tot seguit es tracten els
assumptes següents:

Grup Coalició Compromís
Francesc Xavier Torres Medina
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espínos Armero
Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomariz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretari
José Llavata Gascón

7.3. PROPOSTA COMPROMÍS SOBRE CONTRACTACIÓ SOCIALMENT
RESPONSABLE I SOSTENIBLE PER A L'AJUNTAMENT DE QUART DE
POBLET
Vista la proposta que presenta el Grup Municipal Compromís sobre
contractació socialment responsable i sostenible per a l'Ajuntament de Quart
de Poblet.
Vista l'esmena a la totalitat presentada per part del Grup Municipal Socialista a
la proposta del Grup Municipal Compromís sobre la contractació socialment
responsable i sostenible per a l'Ajuntament de Quart de Poblet, que en la part
expositiva diu així:
La Compra i Contractació Pública Socialment Responsable i Sostenible
consisteix a integrar aspectes socials, ètics i ambientals en els processos i
fases de la contractació pública. El seu contingut uneix diferents concepcions
de la contractació pública responsable com són la compra ètica, la compra
verda a la compra social, ja que arreplega les seues característiques,
fonaments i objectius.
Considerem que les administracions publiques han de potenciar la seua
capacitat d'influència en els àmbits econòmic, social i mediambiental, però a
més la sostenibilitat no és una responsabilitat exclusiva del sector públic. La
idea clau és de coresponsabilitat social i precisament per a fomentar-la trobem
una excel·lent palanca en la contractació publica, establint sinergies entre
administracions publiques, empreses mercantils, agents socials i la ciutadania
mateixa, la qual cosa no condueix al territori socialment responsable.
Argumentari de la Compra i Contractació Pública Sostenible
Importància. Les administracions publiques dediquen a la contractació un 16%
del PIB, cosa que les converteix en el major contractant pel seu volum i
influència sobre el mercat i l'entorn.
Impacte. Les polítiques de CPS –encara millor si s'acompanyen d'accions de
sensibilització– posseeixen un potencial de canvi significatiu, produint un
efecte en cascada sobre els hàbits de consum de les empreses i els ciutadans.
Legalitat. Certament la contractació publica ha de salvaguardar lògicament el
seus principis bàsics (transparència i no discriminació) però incorporant a més
altres principis i objectius de caràcter social. Per això, la legislació ha
incorporat ja en el seu articulat els criteris socials en les distintes fases de la
contractació.
Eficàcia: Les administracions tenen la responsabilitat d'utilitzar el pressupost
públic de la manera més eficient, per això mateix s’han d'assegurar de triar la
millor opció, entenent com a tal no sols la millor oferta econòmica sinó aquella
que proporciona beneficis addicionals. Sens dubte serà mes eficient la
contractació d'aquella empresa que a més d'executar una obra, ho faça
contractant persones discapacitades.
Estalvia. Les pràctiques de compra verda suposen un estalvi clar en energia,
costs d'utilització o gestió de residus. El mateix ocorre amb les estratègies de
compra social orientades al mercat laboral, ja que es tradueixen en una

reducció del pressupost públic destinat a prestacions socials (rendes bàsiques,
subsidis o prestacions), produint a més ingressos a les hisendes públiques,
mitjançant les aportacions fiscals de les persones incorporades laboralment.
Interés Públic. Les pràctiques de compra responsable poden contribuir de
manera significativa a aconseguir objectius estratègics de l'administració i que
s'atenguen drets constitucionalment establits com ara la plena ocupació o la
igualtat d'oportunitats.
Referent i model. La compra sostenible ha de col·locar l'Administració en
postures exemplars a l'hora de demanar productes i serveis amb criteris
socials, incentivant les empreses perquè avaluen les seues cadenes de
subministraments i revisen les seues polítiques d'ocupació.
Beneficis a les persones. La qualitat de vida de moltes persones millora de
manera directa per efecte de les clàusules socials. Així per exemple succeeix
amb aquelles persones desfavorides del mercat de treball que són
contractades per a executar una obra o prestar un servei i gràcies a això
accedeixen a una ocupació remunerada i al sistema públic de prestacions.
Beneficis a la comunitat local. La incorporació de criteris socials fomenta el
desenvolupament local, millora la qualitat de vida, la cohesió social i incideix en
les zones mes desateses.
Beneficis a les comunitats de països en desenvolupament. En el món hi ha 25
milions de persones i les seues famílies que depenen del cultiu del café, el
preu del qual no arriba ni per a cobrir les seues necessitats bàsiques. L'opció
per productes de Comerç proporciona unes condicions laborals dignes i la
millora de les seues condicions de vida.
Responsabilitat social de les empreses. La compra sostenible proporciona a
través de la seua contractació un suport a les empreses socialment
responsables, cosa que suposa un avantatge competitiu a aquelles que ja ho
són i una motivació a les que no han incorporat la responsabilitat social a la
seua gestió.
Sinergies. La CPS suposa una eina complementària i sinèrgica amb les
polítiques socials que les administracions públiques desenvolupen, millorant
per exemple la capacitat i l’eficàcia dels serveis socials en polítiques d'igualtat,
d'ocupació o els programes d'inserció laboral i inclusió social.
Imatge. La CPS suposa un factor de legitimació
Amb aquests criteris l'Ajuntament desenvolupa polítiques importants amb un
compromís social seriós, promovent l'ocupació verda, solidària i la integració
de les persones amb més dificultats econòmiques, socials o amb diversitat
funcional. A més d'anar incorporant aquestes premisses, en la contractació de
serveis d'obres, aplicant mesures de foment des de les mateixes pliques de les
contractacions publiques.
A més de desenvolupar constants accions de sensibilització i en l'aposta de
projectes per a la cooperació, com així, destinant el seu 0,7% del pressupost
municipal a cooperació al desenvolupament, amb el suport d'accions cap al
comerç just que impulsen diferents ONGs. L'Ajuntament de Quart de Poblet
potencia el compromís economia sostenible, amb els programes que ha posat
en marxa com ara l’ocupació verda, premis de responsabilitat ambiental
empresarial, i a través d'innovadors projectes europeus d'investigació, que
promouen la inclusió, la sostenibilitat, l'atenció al medi ambient, el govern obert
i la transparència.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la
corporació, acorda:
1. Que l'Ajuntament de Quart de Poblet aprofundisca en les polítiques i en el
compromís amb un disseny d'un Pla específic de Compra i Contractació
Pública Socialment Responsable i Sostenible, que consisteix en la integració
d'aspectes socials, ètics i ambientals en els processos i fases de la
contractació publica.
2. Impulsar i supervisar aquest pla municipal des dels consells assessors
municipals implicats.
3. Sol·licitar l'adhesió del municipi de Quart de Poblet a la Xarxa de Ciutats pel
Comerç Just, amb la seua participació activa.
4. Dur a terme campanyes d'informació i sensibilització sobre el Comerç Just,
per a difondre el concepte, la seua pràctica, els seus objectius, beneficis i
resultats, així com també conscienciar sobre l'impacte positiu de la compra
pública en les relacions sostenibles Nord/Sud i el Comerç Internacional.
5. Que l'Ajuntament de Quart de Poblet participe en el Fòrum de la
Contractació Publica Socialment Responsable, plataforma espanyola inspirada
i impulsada per la Fundació ONCE i el CERMI (Comité Espanyol de
Representants de Persones amb Discapacitat) el principal objectiu del qual és
promoure la inclusió de clàusules socials en la contractació publica, cosa que
afavoreix el col·lectiu de persones amb discapacitat d'acord amb la Llei
espanyola de Contractes del Sector Públic.
6. Que l'Ajuntament de Quart de Poblet, promoga i participe activament en la
Xarxa Valenciana de Compra Ètica i Comerç Just.
7. L'Ajuntament vetlarà per la formació adequada dels seus funcionaris en
aquesta matèria.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la
corporació, acorda:
U. Rebutjar la proposta que presenta el Grup Municipal Compromís.
DOS. Aprovar l'esmena a la totalitat presentada pel Grup Municipal Socialista,
en totes les seues parts.
DEBAT
Faltaría el punto 7.3, para terminar este punto sobre contratación
socialmente responsable y sostenible para el Ayuntamiento de Quart. Una vez leída
comenzamos el turno de palabra por el Sr. Soler, por favor.
Sr. Soler.
Buenas noches. En relación a la moción de Compromís sobre la contratación
socialmente responsable y sostenible en el Ayuntamiento, desde el grupo municipal
de Ciudadanos hemos de decir que ya existen
directivas europeas, reales

