
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA TRANSPARÈNCIA A LES
CONTRACTACIONS

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

La transparència és un compromís indefugible en tot govern democràtic que confie en
la  ciutadania  i  que  entenga  la  rendició  de  comptes  a  la  mateixa  com  una  tasca
fonamental de la seua gestió dels afers públics. 
En aquest sentit, la normativa existent al voltant de la transparència en els vincles amb
les empreses adjudicatàries de la prestació de serveis públics insta a l’existència de
clàusules específiques en els plecs dels contractes públics per tal de fer efectiva la llei
de  transparència.  Només  cal  adreçar-se  a  la  Guia  sobre  les  obligacions  de
transparència de les entitats privades i les clàusules de transparència en subvencions i
contractes públics (Generalitat Valenciana, 2020: 27) que diu així: 

“l’apartat 2 de l’article 5 del Decret 105/2017 precisa, en relació amb l’aplicació als
subjectes  obligats  al  subministrament  d’informació,  que  tots  els  contractes  que  se
celebren a l’empara de la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic
hauran d’incloure expressament aquesta obligació i preveure els mitjans pels quals les
persones adjudicatàries subministraran la informació inclosa en l’apartat 1.a de l’article
9  de  la  Llei  2/2015,  de  2  d’abril,  i  els  mecanismes  de  control  i  seguiment  del
compliment d’aquesta obligació.”

A  més  a  més  d’aquestes  clàusules  obligatòries  respecte  el  subministrament
d’informació la normativa indica que al tractar-se de la prestació d’un servei públic, bé
a través d’una concessió o bé a través d’un contracte de servei, serà recomanable
incloure l’obligació de publicitat activa respecte la informació que es considere adient
per part de l’òrgan que faça la cessió  del servei, així com els mecanismes de control i
seguiment de l’acopliment d’aquesta obligació i les possibles conseqüències del seu
incompliment. 
I  per últim, a la mateixa guia (Generalitat  Valenciana, 2020) s’insta a considerar la



inclusió als  contractes públics d’una clàusula al  respecte de l’open data per tal  de
garantir per part de l’administració pública de l’obertura i reutilització de les dades que
es generen durant el temps en què l’empresa adjudicatària d’un servei executa aquest
servei públic. En aquest sentit la normativa valenciana (article 20 de la Llei 2/2015) així
com l’europea (Directiva (UE) 2019/1024, del Parlament Europeu i del Consell, de 20
de juny de 2019) insta a fer un ús responsable de les dades obertes i procurar que la
ciutadania hi puga accedir de manera senzilla i accessible.

Per tot això demanem: 

1. Que es redacten unes clàusules-tipus de transparència i open data per a que
tots i cadascun dels contractes de cessió de serveis públics que es realitzen al
si  de  l’Ajuntament  d’Alcoi,  si  es  realitzen,  puguen  incloure-la,  òbviament
adaptant-la a les especificitats del contracte sense que per això supose una
rebaixa del seu contingut d’oferir transparència a l’ús de recursos públics. 

2. Que es revisen tots els contractes vigents per tal de cercar la manera en com
incloure-hi aquestes clàusules de transparència i open data en pro d’un millor
compromís amb la rendició de comptes a la ciutadania per part de l’Ajuntament
d’Alcoi

3. Que es cree un lloc específic al web de l’Ajuntament d’Alcoi per tal de donar
visibilitat  aquest  compromís de transparència de l’entitat  pública respecte la
seua ciutadania. 

4. Que  s’establisquen  els  mecanismes  de  control  necessaris  així  com  les
sancions pertinents  a l’incompliment  d’aquestes clàusules per  tal  d’oferir  un
compromís  ferm  i  seriós  amb  la  rendició  de  comptes  a  la  ciutadania  dels
recursos públics per part de l’Ajuntament d’Alcoi.

Alcoi, 2 de novembre de 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


