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COMISSIÓ DE COMPRES I CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓ

DATA D’INICI: Juny de 2012

OBJECTIU: vetllar per la incorporació i desplegament de clàusules socials, ambientals i ètiques 
en els diferents processos de contractació municipals.

BREU DESCRIPCIÓ: en el  marc del  desplegament de polítiques de Responsabilitat  Social 
Corporativa  a  l’Ajuntament  de  Vilanova  i  la  Geltrú  es  va  constituir  aquesta  comissió 
interdisciplinar de caràcter intern.

A més de treballar per la incorporació de clàusules socials,  ambientals i  ètiques,  des de la 
comissió es vol sensibilitzar tant dins l’organització com fora (a les empreses vinculades que 
gestionen  recursos  o  serveis  municipals),  de  la  necessitat  d’una  major  consciència  social  i 
mediambiental. 

Tot i que l’actual context pot visualitzar-se com un element que pugui actuar en contra, aquest 
pot ser aprofitat com a una oportunitat per anar incorporant les polítiques de Responsabilitat 
Social a l’ajuntament i a les empreses que hi col·laboren, és a dir al territori.

SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ

La comissió està integrada per 8 persones: 
- Adjunt a Secretaria general
- Responsable servei de Contractació 
- Coordinadora de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania
- Cap tècnic responsable de compres i serveis generals
- Cap del servei de medi ambient
- Coordinador de seguretat, obres i afectacions de l’àrea de Territori i Espai Urbà
- Tècnic especialista de serveis viaris, mobilitat i manteniment de la ciutat
- Coordinador Unitat Responsabilitat Social Corporativa

La periodicitat de les reunions no és fixa i es convoca en funció dels temes i les necessitats que 
vagin sorgint. 
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A partir dels models generals de Plecs de clàusules Administratives generals de contractació 
elaborats per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilanova i  la  Geltrú va incorporar 
diversos aspectes de clausulat social i va demanar l’informe a la Comissió Jurídica Assessora de 
la Generalitat de Catalunya. 

A partir de l’experiència interna i externa d’altres administracions, la comissió va elaborar una 
GUIA PRÀCTICA PER A LA INCLUSIÓ DE CRITERIS SOCIALS, AMBIENTALS I ÈTICS 
EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL que es va aprovar en sessió plenària el mes 
de maig de 2015.  Aquesta guia així  com el  plec de clàusules administratives  generals,  les 
podeu consultar al perfil del contractant de l’ajuntament. 

És de destacar  que l’acord de Ple que va aprovar la guia,  recollia tanmateix l’obligació de 
justificar la NO incorporació d’aquesta tipologia de criteris en qualsevol plec a licitar (Ple 3 de 
maig 2015, punt 3)

Durant el mes de març de 2016 es va procedir a fer una formació interna a les persones 
responsables de la gestió dels diversos contractes municipals per tal de presentar, formar i 
assessorar sobre els aspectes que conté la guia. Hi van participar 40 persones.

INDICADORS - RESULTATS

- El 22 de febrer de 2013 es va organitzar una taula rodona sobre COMPRA I CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA  RESPONSABLE  amb  la  participació  de  36  persones  de  diferents  ens  i  empreses 
públiques de la comarca.

- S’han incorporat criteris socials, ambientals i ètics en diversos contractes i a partir de l’any 
2016 s’ha creat un bloc d’indicadors que permetrà disposar del grau d’aplicació i d’impacte 
d’aquests criteris en els diferents plecs.

- Des de la comissió s’ha creat un grup d’assessorament als diferents departaments per tal 
d’orientar  i  treballar  conjuntament la inclusió  d’aquells  criteris  socials,  ambientals,  ètics,  de 
gènere... que millor s’adaptin a cada licitació.

ASPECTES A MILLORAR: 
- En ocasions, la limitada disponibilitat dels membres de la comissió, que afecta la regularitat 
en els treballs.
- El grau de sensibilització de les persones dels diferents departaments municipals vinculats.

MÉS INFORMACIÓ

Web municipal: http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/perfil_contractant.html 
Web contractació pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vng/customProf 

Unitat de Responsabilitat Social Corporativa
Carles Anson i Massich
rsc@vilanova.cat 
telèfon 93 814 00 00 ext. 1066
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