
PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC G55670772

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

Recentment,  el  Gremi  de  Constructors  del  Baix  Camp ha  alertat  de  les  greus  conseqüències
per  al  sector  de les  condicions d’algunes licitacions públiques que surten a  concurs  per  sota
del  preu de cost.

Un exemple d’aquesta realitat és el concurs per a la construcció del Centre Social el Roser, que
ha quedat desert perquè cap empresa ha participat en aquesta licitació, obligant l’Ajuntament
a fer un nou concurs. Però s’han donat altres casos a la ciutat, com la remodelació del carrer
Miami o l’ampliació dels vestidors del complex esportiu de La Pastoreta. Aquesta última es va
adjudicar en una segona licitació, que es va treure per un valor un 28% superior al pressupost
de la primera licitació, segons dades del mateix Gremi, perquè havia quedat deserta.

Els constructors locals denuncien que licitar per sota del preu de cost fa que les obres només
puguin ser assumides per empreses no agremiades i, per tant, amb menys despeses, que fan
una competència deslleial a les que sí ho estan.

L’Ajuntament ha de reconduir aquesta situació, amb el compromís de licitar les obres d’acords

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  01/04/2019  REFERENT  A  LES  CONDICIONS  DE  LES  LICITACIONS
PÚBLIQUES
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amb  els  costos  reals,  i  no  pas  per  sota  dels  preus  de  mercat,  respectant  les  condicions  que
marca  el  conveni  per  no  perjudicar  les  empreses  constructores  locals  i  els  treballadors  del
sector,  que  són  de  les  que  més  han  patit  les  conseqüències  de  la  crisi  econòmica.  Segons
dades  de  l’Idescat,  al  març  del  2008  hi  havia  7.409  persones  que  treballaven  al  sector  de  la
construcció bé per compte propi, bé per compte d’altre i a desembre del 2018, la xifra s’havia
reduït a 3.075 persones entre les dues modalitats.

Es  tracta  d’assegurar  un  marge  raonable  de  benefici  a  empreses  que  poden  garantir  el
compliment de normatives,  la  seguretat  dels  seus treballadors i  la  qualitat  final  de l’obra,  en
benefici  de tota la  ciutadania.

1-Que l’Ajuntament  de  Reus  apliqui  mesures  per  evitar  que  les  licitacions  públiques  surtin  a
concurs per sota del preu de mercat, atenent les taules salarials del conveni de la construcció
publicades.

2-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  exigeixi  a  les  empreses  constructores  que  vulguin  participar  a
una  licitació  pública  el  requisit  que  compleixin  el  conveni  de  la  construcció  vigent.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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