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contractes menors
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL M+S ALGEMESÍ

Que el regidor d’aquest grup municipal Josep Antoni Bermúdez i
Roses eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau,
aprovació:

MOCIÓ
Al punt 106 de les 115 propostes que conformaren el programa de
govern, en l'apartat de Transparència figurava el següent acord:

Contractes menors: crear un llistat d’empreses locals que vulguen
formar part de la llista de subministradors de materials i serveis..
Aquests contractes són els que no superen els 18.000€ en serveis i
adquisicions de béns o els 50.000€ en obra pública. La llei permet que
l'administració -és a dir el polític- adjudique directament el contracte
sense cap tipus de publicitat o concurs. I ho fa per qüestions d'agilitat.
Però l'agilitat que sempre hem de buscar no està renyida amb la
transparència.
Tal i com s'acordà, també a aquest tipus de contractes menors cal
donar-los publicitat, tot i que no siga obligatori per llei. Entenem que
cal ser molt autoexigents en aquest aspecte i per això pensem que
cal trobar un equilibri entre l'agilitat i la transparència.
És per això que proposem que tots aquells contractes de serveis
superiors a 3.000€ i inferiors a 12.000€ siguen comunicats a aquelles
empreses
locals del sector interessades en contractar amb
l'ajuntament, a les quals se'ls informarà sobre la possibilitat de formar
part d'una llista de distribució de les necessitats de l'ajuntament. En el
cas dels contractes menors a 3.000€ aquesta difusió serà recomanable,
tot i que caldrà valorar cada cas en particular. Semblantment, els
contractes d'obra superiors a 10.000€ i inferiors a 30.000€ també seran
comunicats a les empreses de la llista de distribució, essent també
recomanable per als inferior. En tots dos casos la informació serà el

1

GRUP
MUNICIPAL
més completa possible informant-se del període de presentació
d'ofertes.
La difusió dels contractes menors de serveis superiors a 12.000€ o el
d'obres superior a 30.000€ es farà, a més de la llista de difusió
corresponent, a través del portal de transparència i/o perfil del
contractant. Si el tècnic o regidor responsables ho considera escaient
també els contractes inferiors a aquestes quantitats podran ser
publicats en la pàgina web.
Es tracta en definitiva de posar la màxima transparència al procediment
d'adjudicacions de contractes menors i evitar la suspicàcia que puga
despertar el que la seua adjudicació puga ser decidida per una única
persona. No oblidem que tot i que aquests contractes són menors
l'ajuntament n'adjudica molts.
Posteriorment, i almenys trimestralment tai i com diu la LLEI 2/2015, de

2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana. es publicaran a la pàgina web
els contractes celebrats i el seu adjudicatari. (Si fos possible proposem
que siga bimensualment). Cal destacar que lamentablement aquest
precepte està essent incomplert per aquest ajuntament.
Per tot això, demanem l’adopció dels següents

ACORDS
1- Posar en marxa els mecanismes de difusió necessaris per a la
creació d'una llista o llistes de difusió d'empreses locals
interessades en ser adjudicatàries de contractes menors de
l'ajuntament. Aquestes llistes poden organitzar-se per activitats
empresarials.
2- Difondre a través de la llista o llistes corresponents totes les
necessitats de contractes menors de serveis superiors a 3.000€ i
d'obres superiors a 10.000€ en obra pública. En el cas de
contractes inferiors a aquestes quantitats la seua comunicació
serà potestativa, tot i que recomanable.
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3- Publicar també en el portal de transparència i/o perfil del
contractant el contractes superiors a 12.000€ corresponents a
serveis i els superiors a 30.000€ corresponents a obra pública. és
recomanable també fer-ho per als inferiors si es considera
oportú.
4- Publicar trimestralment, o si es possible, bimensualment, el
llistat dels contractes menors celebrats i el seu adjudicatari..

Algemesí a 13 de setembre de 2016.

SR ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
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