
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES
DE RESPONSABILITAT SOCIAL A LA CONTRACTACIÓ

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a

l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat

Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el

Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,

presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa anys que la necessitat d’incloure clàusules de responsabilitat social als processos

de  contractació  de  les  entitats  locals  és  més  que  evident  i  han  sigut  molts  els

Ajuntaments  que  així  ho  han  assumit  i  han  incorporat  a  les  seues  dinàmiques

quotidianes. També ho ha fet l’Ajuntament d’Alcoi tot i que només en casos puntuals.

Ara, en temps de crisi com en la que estem immersos, incloure aquestes clàusules

emergeix  com una necessitat  indefugible doncs necessitem que les empreses que

treballen amb l’ajuntament demostren que tenen un valor afegit importantíssim: tenen

cura  de  la  societat  en  la  que  s’inserten.  És  difícilment  assumible  que  des  d’un

ajuntament que ha de proveir d’un marc de respecte i acompliment dels drets bàsics

de les seues ciutadanes i ciutadans en les accions que pren de manera directa no

assumisca  com  un  deure  que  també  ho  facen  les  empreses  en  les  que  delega

funcions.  Per  eixe  motiu  demanem  una  qüestió  molt  bàsica  i  que  la  Generalitat

Valenciana defensa des del primer govern del Botànic i és que només es contracte a

empreses o entitats socials que respecten acords bàsics de responsabilitat social. Més

en concret demanem: 

    1. Que l’Ajuntament d’Alcoi incloga clàusules de responsabilitat social segons les

recomanacions de la Generalitat Valenciana en tots i  cadascun dels contractes que

duga endavant. 



    2.  Que l’Ajuntament d’Alcoi incloga clàusules de responsabilitat social segons les

recomanacions de la Generalitat Valenciana en tots i cadascun de les subvencions que

duga endavant. 

    3. Que s’establisquen les dinàmiques de treball necessàries per a que la inclusió

d’aquestes  clàusules  s’automatitze  per  part  del  departament  de  contractació  de

l’Ajuntament per a que no supose una major càrrega per als treballadors i treballadores

del departament 

    4. Que es faça una campanya de difusió de la importància d’aquesta responsabilitat

social i de que les empreses i entitats socials les tinguen en compte com un deure

col·lectiu respecte la ciutadania. 

Alcoi, 30 de juny de 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


