
PREC  QUE  FORMULA EL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIUTADANS  AL  PLE  DEL  15

D’ABRIL  DEL  2016  SOBRE  EL  PROCEDIMENT  DE  LES  CONTRACTACIONS  DE

PERSONAL, OBRES I SERVEIS 

L’Ajuntament de Reus sovint duu a terme contractacions de personal, obres i serveis en el

marc del desenvolupament de les seves funcions i segons les necessitats de l’ens local. 

Pel que fa la contractació de personal, la competència ve atribuïda a l’Alcalde, d’acord

amb  l’article 21.1 g) de la Llei de Bases del Règim Local que estableix que aquest té les

següents atribucions: “Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto

y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección

del  personal  y  para  los  concursos de provisión  de puestos  de trabajo  y  distribuir  las

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.”

I amb relació a la contractació d’obres i serveis, la Disposició Addicional Segona de la Llei

de  Contractes  del  Sector  Públic  atribueix  la  competència  a  l’Alcalde  en els  següents

supòsits: “Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las

competencias  como  órgano  de  contratación  respecto  de  los  contratos  de  obras,  de

suministro,  de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos

especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 por ciento de los

recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de

euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro

años,  siempre  que  el  importe  acumulado  de  todas  sus  anualidades  no  supere  ni  el

porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio,

ni la cuantía señalada.”

L’anterior comporta: 

-Que, en els assumptes de selecció de personal, les bases i la convocatòria les aprova

directament l’Alcalde, així com és ell qui nomena directament a la totalitat dels membres

del tribunal qualificador. Com a exemples podem citar les tres darreres convocatòries de

selecció de personal publicades en el BOP (auxiliar de Festes, coordinador de la Capital

de la Cultura i bibliotecaris). 

-Que, en els assumptes de contractació d’obres i serveis, en els imports que no superin el

10% dels recursos de l’Ajuntament (pràcticament la totalitat de contractes) és l’Alcalde qui



aprova els  corresponents  projectes,  els  plecs  de  clàusules  administratives  particulars,

nomena els membres de la Mesa de Contractació i adjudica els contractes.

Atès que, en benefici de la transparència, seria positiva una major participació de la resta

de grups municipals tant en la selecció de personal com en la contractació de les obres i

serveis municipals, el Grup Municipal de Ciutadans formula els següents 

PRECS:

 Primer:  Que en tots  els  processos de selecció  de personal  que dugui  a  terme

l’Ajuntament  de  Reus  el  tribunal  qualificador  sigui  nomenat  per  la  Comissió

Informativa de Transparència, essent aquest òrgan igualment qui aprovi els criteris

de puntuació dels aspirants. 

 Segon:  Que  en  tots  els  assumptes  de  contractació  d’obres  i  serveis  que  liciti

l’Ajuntament  de  Reus  l’import  dels  quals  no  superi  el  10%  dels  recursos  de

l’Ajuntament  la  composició  de  la  Mesa  de  Contractació  sigui  nomenada  per  la

Comissió  Informativa de Transparència,  essent  aquest  organisme igualment  qui

aprovi els criteris de puntuació dels licitadors. 
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