
 

 
 
MANIFEST "MILLOREM LA COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE PER 
AVANÇAR CAP ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE" 

 
 
El consum responsable i el comerç just, i en el marc de les administracions 
públiques, la compra pública responsable, poden contribuir als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible perquè integren aspectes socials i ambientals, de 
cohesió social i sostenibilitat.  
 
Aquesta contribució és possible fomentant el canvi de proveïdors de productes i 
serveis, afavorint les alternatives amb criteris de consum responsable; i aprofitant 
les oportunitats de la llei 9/2017, de contractes del sector públic, tant en relació als 
contractes reservats per a empreses d'inserció i centres especials d'ocupació 
d'iniciativa social, com a la possibilitat d'inclusió d'aspectes qualitatius, socials i 
ambientals, com a criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució dels 
contractes. 
 
Per això, les entitats sotasignats donen suport a les següents propostes a fi 
millorar l'impacte de les polítiques de compra pública responsable a les Illes 
Balears sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
 
PROPOSTES DE MILLORA 
 
Aspectes generals: normativa, planificació, formació i seguiment 
 
1.- Modificar l'acord del consell de 26 d'abril de 2016, pel qual s'estableixen 
directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de 
l'Administració de la CAIB, per adaptar-ho a la llei 9/2017, de contractes del 
sector públic, i per tenir en compte els resultats de l'avaluació de la seva 
aplicació. 
 
2.- Promoure la planificació de la contractació pública en els diferents nivells de 
les administracions, valorant la incorporació de consideracions socials i 
ambientals i promovent la participació mitjançant consultes preliminars de 
mercat dels operadors econòmics vinculats al Tercer Sector Social. 
 
3.- Millorar la formació i sensibilització del personal al servei de les 
administracions en relació a les alternatives de comerç just i consum 
responsable disponibles, així com sobre les oportunitats d'integració de criteris 
socials i ambientals que ofereix la llei 9/2017 i la resta de normativa d'aplicació. 
Fomentar també l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques en matèria de 
contractació pública responsable. 
 
4.- Crear instruments informàtics per facilitar als òrgans de contractació models 
de plecs amb diferents objectius de caràcter social i ambiental per a diferents 
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contractes de serveis, subministraments i obres, així com directoris de 
productes i serveis amb criteris de consum responsable. 
 
5.- Millorar el seguiment de l'aplicació i de l'impacte de contractes reservats i 
clàusules socials com a criteris d'adjudicació i d'execució dels contractes, 
reforçant el personal, donant suport als ajuntaments petits i reactivant les 
comissions de seguiment creades en diferents àmbits institucionals: Govern de 
les Illes Balears, Consell de Mallorca, Consell de Menorca, Ajuntament de 
Palma. 
 
En relació als criteris d'admissió de licitadors i als contractes reservats regulats 
per la DA4ª 
 
6.- Establir amb caràcter general prohibicions per a contractar en cas 
d'incompliment de la LISMI o llei d'igualtat. 
 
7.- En contractes de caràcter social, establir sempre criteris de solvència 
tècnica social lligats a la qualificació del personal, experiència i trajectòria. 
 
8.- Establir contractes reservats regulats per la Disposició Addicional 4ª de la 
llei 9/2017 diferenciats per a Centres Especials d'Ocupació (CEO) d'Iniciativa 
Social i per a Empreses d'Inserció (EI) quan les diferents obligacions salarials 
puguin donar lloc a situacions de concurrència competitiva amb diferents 
condicions especialment pel que fa als costos laborals. 
 
9.- Verificar que els Centres Especials d'Ocupació beneficiaris de contractes 
reservats regulats per la DA4ª siguin d'iniciativa social o imprescindibilitat 
social. 
 
10.- Preveure que les cooperatives d'iniciativa social puguin ser beneficiàries de 
contractes reservats regulats per al DA4ª, ja que segons la llei 3/2018, del 
tercer sector d'acció social de les Illes Balears, són considerades entitats del 
Tercer Sector. 
 
11.- No qualificar contractes com a reservats quan existeix obligació de 
subrogar personal d'una empresa ordinària, excepte en casos excepcionals 
que permetin mantenir el còmput de persones treballadores amb discapacitat i 
en risc d'exclusió social contemplats a la normativa que regula els CEO i EI. 
 
En relació a la possibilitat d'establir lots dels contractes 
 
12.- Quan existeixi la possibilitat de dividir contractes en lots, es poden 
combinar lots no reservats i lots reservats, i els lots poden contemplar la 
participació de forma diferenciada de CEO d'Iniciativa Social i EI. Els diferents 
lots també poden contenir criteris socials i ambientals diferenciats. 
 
En relació al valor estimat del contracte, el pressupost base de licitació i les 
ofertes temeràries o desproporcionades 
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13.- Incloure en el valor estimat dels contractes les despeses generals 
d'estructura, costos indirectes (associats al compliment de la normativa 
sectorial i tècnica exigida) i benefici industrial. 
 
14.- En el pressupost base de licitació, quan existeixi personal vinculat al 
contracte, indicar de forma desglossada i desagregada per categoria 
professional els costos salarials en funció del conveni sectorial d'aplicació per 
garantir el seu compliment 
 
15.- Rebutjar les ofertes econòmiques presentades per temeràries o 
desproporcionades quan es comprovi que no garanteixen el compliment de les 
obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral, incloent 
l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials d'aplicació. 
 
En relació als criteris d'adjudicació 
 
16.- Establir límits màxims a la valoració del preu, mantenint un equilibri entre 
l'oferta econòmica, els criteris tècnics i els aspectes socials i ambientals; i 
introduir fórmules matemàtiques de valoració del preu que no donin lloc a una 
sobrevaloració de les baixes presentades, repartint els punts de forma 
proporcional a la baixa realitzada mitjançant regles del tres simples. 
  
17.- En contractes de l'àmbit social o que impliquin atenció directa a persones, 
establir un llindar mínim de puntuació per als criteris tècnics o de qualitat per 
continuar en el procés de selecció de les ofertes, articulant per fases el 
procediment d'adjudicació. Entre els criteris de qualitat social es poden valorar 
aspectes com les metodologies i mecanismes de participació, el treball en 
xarxa en el territori, les activitats de sensibilització i la qualificació del personal. 
 
18.- Evitar que es puguin presentar com a millores puntuables una major 
dotació de personal, ja que això aniria en contra del principi de garantia de 
compliment de les obligacions salarials derivades dels convenis col·lectius. 
 
En relació a les condicions especials d'execució 
 
19.- Establir com a condició d'execució de caràcter social la garantia de 
pagament al personal vinculat al contracte. 
 
20.- Preveure un sistema de control i acreditació de les condicions especials 
d'execució i establir penalitats en cas d'incompliment, atribuint-les el caràcter 
d'obligacions contractuals essencials. 
 
 

Palma, març de 2020 
 
Signat1:  
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 Fer arribar les adhesions a consumresponsable@deixalles.org  
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