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PROPOSTA D’ACORD PLE 19/03/2015 

 
MOCIÓ PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA 

CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL 

 

El passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 

Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 

Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials 

en la contractació de l’Administració Pública Local, en compliment de la Resolució 577/X del 

Parlament de Catalunya que va instar el Govern de la Generalitat a establir acords per tal d’impulsar 

l’aplicació de les clàusules socials a la contractació pública de la resta d’administracions catalanes. 

 

En els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un caràcter estratègic i 

contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques d’interès general, l’administració catalana 

treballa per a l’extensió de la utilització de les clàusules contractuals de caràcter social, de 

conformitat també amb la quarta generació de Directives europees aprovades el mes de febrer                

de 2014.  

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció 1/2014, de 9 de gener, de l’Oficina 

de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública per a l’increment de la transparència i 

l’optimització dels procediments de contractació pública, i a través de diverses actuacions i 

instruments específics, ha determinat i fomentat la incorporació de clàusules socials en els expedients 

de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens que integren el seu 

sector públic. 

 

L’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar aspectes socials en la seva 

contractació, com a administració més propera a la ciutadania, en el marc de les accions públiques de 

foment de l’ocupació, de les accions positives de gènere i de les accions positives per a persones que 

integren algun dels col·lectius més desfavorits. 

 

Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquest ajuntament amb la progressiva incorporació de 

les clàusules contractuals de caràcter social en els expedients de contractació que s’hi porten a 

terme. 

 

En conseqüència es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Adoptar el compromís d’incorporar, sempre que sigui possible, clàusules socials en els 

expedients de contractació pública i col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, les entitats 

municipalistes i els altres ens locals en la difusió i l’impuls del seu ús per les administracions públiques. 

 

Segon.-  Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la Guia per a la inclusió de 

clàusules contractuals de caràcter social, aprovada per la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que se’n facin. 

 

Tercer.- Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de 

Catalunya (FMC). 

 

 


