
 

PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA PROMOVER A                   

CONTRATACIÓN DE CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO DE INICIATIVA SOCIAL E DARLLE                     

CUMPRIMENTO Á LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO 

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de               

Santiago, presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A integración social das persoas con diversidade funcional é un dereito constitucional, que as              

administracións públicas teñen a obriga de garantir. Para lograr esa plena inclusión, un dos factores               

máis relevantes é o acceso ao mercado laboral deste colectivo. Ter un traballo significa moito no                

económico, pero tamén no que tén que ver co desenvolvemento persoal, a independencia e a               

dignidade das persoas con diversidade funcional. Neste sentido, as administracións públicas teñen un             

papel fundamental para impulsar o acceso ao mercado laboral das persoas con diversidade funcional.              

Non só a través dos seus procesos de selección de persoal, senón tamén a través dos seus procesos                  

de contratación e externalización de servizos. Nesa liña vense traballando no conxunto da Unión              

Europea, e tamén no Estado español. 

A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público sinala o seguinte na súa disposición                  

adicional cuarta: 

Disposición adicional cuarta. Contratos reservados. 

1. Mediante Acuerdo do Consello de Ministros ou do órgano competente no            

ámbito das Comunidades Autónomas e das Entidades Locais, fixaranse porcentaxes          

mínimas de reserva do dereito a participar nos procedementos de adxudicación de            

determinados contratos ou de determinados lotes dos mesmos a Centros Especiais           

de Emprego de iniciativa social e a empreas de inserción(...), ou unha porcentaxe             

mínima de reserva da execución destes contratos no marco de programas de            

emprego protexido, a condición de que a porcentaxe de traballadores con           

discapacidade ou en situación de exclusión social dos Centros Especiais de Emprego,            

das empreass de inserción ou dos programas sexa o previsto na súa normativa de              

referencia e, en todo caso, ao menos do 30 por 100” 
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A propia disposición adicional sinala que ata que o Consello de Ministros fixe a porcentaxe mínima de                 

reserva dos contratos, os órganos de contratación do sector público estatal deberán aplicar             

directamente unha porcentaxe mínima de reserva do 7%, que se incrementará ata o 10 por cento nos                 

catro anos seguintes. No ámbito galego, a Xunta publicou, tamén antes da modificación da Lei de                

Contratos, unha Guía para unha contratación pública socialmente responsable no sector público            

autonómico galego, que recollle que “o importe global dos contratos reservados será determinado por              

cada entidade cun límite mínimo do 3 % e máximo do 5 % do importe dos contratos adxudicados no                   

exercicio orzamentario inmediatamente anterior mediante contratos menores ou procedementos         

negociados por razón da contía” 

En Santiago, durante o pasado mandato déronse importantes pasos en relación á reserva de contratos               

a Centros Especiais de emprego e empresas de inserción. Así, en abril de 2017 aprobouse o listado de                  

áreas de actividade obxecto desta reserva de contratos, que incluía inicialmente o mantemento e              

conservación de zonas verdes, o mantemento e conservación de bens inmobles, os servizos de              

restauración, catering e hostalería, a recollida e transporte de residuos, os servizos auxiliares e de               

conserxería, o servizo de dixitalización e tratamento documental, o servizo de artes gráficas,             

mensaxería, e servizos relacionados con actividades de especial perspectiva social. No acordo            

incluiuse que “o importe dos contratos obxecto de reserva será como mínimo dun 5% do importe dos                 

contratos adxudicados no exercicio inmediatamente anterior no conxunto das áreas de actividade            

anteriormente sinaladas”. Posteriormente, a Xunta de Goberno Local aprobou o 11 de agosto de 2017,               

polo tanto tamén antes da entrada en vigor da nova Lei de Contratos, unha Instrución sobre                

contratación intelixente, responsable, integradora e sustentable, para a efectiva aplicación de           

consideracións de tipo social, laboral, ambiental, de innovación, calidade e proximidade aos contratos             

do sector público do Concello de Santiago. 

Sem embargo, no actual mandato e co actual goberno semella que existe unha sensibilidade menor               

porque unha das grandes oportunidades perdidas para que o Concello de Santiago mostrara o seu               

compromiso coa integración laboral das persoas con diversidade funcional foi o prego para a              

adxudicación do servizo de mantemento, conservación e mellora dos espazos verdes e do arboredo,              

aprobado pola Xunta de Goberno o pasado 23 de novembro. Ese contrato conta cun orzamento de                

case 12,7 millóns de euros para catro anos, e aféctalle ao mantemento de 2.646.944 metros cadrados                

de superficie en máis de 280 zonas diferentes. Neste prego, o Goberno local optou por sinalar que “a                  

empresa contratista deberá subcontratar o mantemento de alomenos o 50% da superficie das zonas de               

nivel C definidas no prego técnico con Centros especiais de emprego de iniciativa social legalmente               

constituídos e rexistrados de acordo coa Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa                 

inclusión social (RDL 1/2013, de 29 de novembro) entre as que se incluirán, inexcusablemente, as               

áreas de Selva Negra e Pedra Castro.” As zonas de nivel C suman unha superficie de 610.756 metros                  

cadrados, e o orzamento destinado ao seu mantemento é de 354.065,56 euros. Deste xeito, os pregos                

sinalan a obriga de subcontratar un mínimo de 177.032,78 euros anuais, nun contrato de 4.110.991,43               

euros anuais, isto é, os pregos obrigan a que tan só o 4,3 por cento do orzamento anual do contrato de                     

mantemento de parques e xardíns sexa para subcontratar a Centros Especiais de Emprego. 

O Goberno optou, ademais, pola fórmula da subcontratación, que non é nin a recomendable nin a                

reclamada desde os propios Centros Especiais de Emprego, unha falta de sensibiliidade que semella              
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ainda máis grave ao ter a mesma titular as delegacións de parques e xardíns e de políticas sociais.                  

Unha falta de sensibilidade que demostra unha determinada liña política de retrocesos e que foi unha                

escolla, e non unha obriga técnica, porque a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector                  

Público tén entre os seus obxectivos facilitar o acceso á contratación pública a un maior número de                 

empresas e, para iso, invertiu a regla xeral que se utilizou ata a entrada en vigor desa normativa,                  

debendo xustificarse nos expedientes a non división do contrato en lotes. A mesma lei sinala, no seu                 

artigo 99.4, que “poderá reservar algún ou algúns dos lotes para Centros Especiais de Emprego ou                

para empresas de inserción, ou unha porcentaxe mínima de reserva da execución destes contratos no               

marco de programas de emprego prorexido”. A fórmula de subcontratación elixida mesmo é             

cuestionada nun informe da Intervención municipal sinala que “a obriga de subrrogación de persoal              

establecida no PCAP, e que como xa indicamos supón a maior parte do orzamento do contrato                

destinado a cubrir custos laborais, pode limitar a aplicabilidade desta condición especial. É dicir, non               

podemos determinar se a marxe de custos laborais permite dar cobertura para esta subcontratación de               

alomenos o 50% da superficiedas zonas do nivel C, en tanto que no estudo económico non se define o                   

persoal mínimo para a realización destes traballos”. 

Se ben é certo que as entidades sociais veñen prestando o servizo de mantemento dos parques de                 

Salgueiriños e Vidán, o salientable é que o novo contrato de mantemento das zonas verdes incorporou                

numerosas áreas novas que non existían cando se realizou a anterior adxudicación e o Goberno non                

tivo a previsión de incrementar as reservas de contratos para seren adxudicados directamente, e non a                

través de subcontratacións, polos Centros Especiais de Emprego. O acontecido co contrato de             

mantemento das zonas verdes non parece que vaia ser a excepción, senón a regla de actuación do                 

Goberno municipal. No Plan de Contratación do Concello de Santiago para o ano 2020, presentado o 5                 

de xuño, inclúense un total de 72 contratos. Só 8 deles teñen división en lotes, e en ningún dos casos                    

consta na listaxe publicada na web municipal que o procedemento de contratación estea reservado a               

Centros Especiais de Emprego.  

Por todo o anterior, o grupo municipal de Compostela Aberta traslada ao Pleno o seguinte ACORDO: 

1. Instar á concellaría de Políticas Sociais a velar para que o goberno do Concello de               

Santiago manteña unha porcentaxe mínima de reserva do dereito a participar nos            

procedementos de adxudicación de determinados contratos ou de determinados lotes          

dos mesmos a Centros Especiais de Emprego de iniciativa social e a empreas de              

inserción. 

2. Instar ao correspondente órgano de Goberno do Concello de Santiago a ditar unha             

Instrución para os órganos municipais correspondentes, para a correcta aplicación          

desa porcentaxe mínima que non será menor do 7% indicado na disposición adicional             

cuarta da LCSP, e tal e como indica esa mesma lei, favorecer a división en lotes dos                 

contratos licitados pola administración municipal, co obxectivo de favorecer a          

contratación pública dun maior número de empresas. 
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3. Instar á Xunta de Galicia a establecer unha porcentaxe mínima do dereito a participar              

nos procedementos de adxudicación de determinados contratos ou de determinados          

lotes dos mesmos a Centros Especiais de Emprego de iniciativa social e a empresas              

de inserción. Esa porcentaxe será dun mínimo do 7 por cento do orzamento total dos               

contratos adxudicados pola administración autonómica e polos organismos dela         

dependentes. 

 

 

Santiago de Compostela, 4 de Decembro do 2020 

  

  

 

 

 

 

 

 

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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