MOCIÓ DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS SOBRE
LES COMPRES MENORS DE L’AJUNTAMENT
Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els
Verds d’Alaquàs a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de
Règim Local de la Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu debat i votació en el
Ple la següent:
MOCIÓ

Donada la difícil situació econòmica i la davallada del consum que pateix el País
Valencià en general i la nostra ciutat en particular, situació que s'agreuja més encara
amb la pujada de l’IVA decretada pel govern de Madrid, la majoria xicotets comerços i
establiments del nostre país i del nostre municipi han constatat una disminució en les
vendes i en els ingressos que en posa en perill la viabilitat.
Des del BLOC-Els Verds d’Alaquàs considerem que les administracions públiques, i
especialment l’Ajuntament d’Alaquàs, han de fer tot el possible per tal de donar suport al
xicotet comerç de ciutat, amb més motiu encara si tenim en compte que són aquest tipus
d’establiments els principals generadors d’ocupació en el teixit comercial local.
Per això, des del BLOC-Els Verds d’Alaquàs considerem que cal establir mecanismes
reglats que faciliten la participació directa dels diferents comerços en els processos de
compra de material per part del consistori i que milloren la transparència en la gestió dels
diners públics. D'allò que es tracta és de permetre que els establiments pugen donar a
conéixer les seues ofertes a l’Ajuntament.
La finalitat, doncs, és aconseguir una potencial major rotació de les compres de
l’Ajuntament als diferents comerços del municipi, fet que generaria més moviment
econòmic; açò s'aplicaria a les compres d'import reduït que no estan afectades per la
Llei de Contractes de les Administracions.
A més a més, la proposta del BLOC - Els Verds d’Alaquàs també possibilitarà una major
concurrència d’ofertes que arriben a l’Ajuntament, la qual cosa suposarà una major
transparència en la gestió econòmica i un potencial estalvi de recursos públics.

En atenció a aquestes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOCEls Verds d’Alaquàs, el Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs acorda:
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PRIMER: La creació d'un apartat de la web municipal dedicat a la publicació de totes les
activitats de contractació en el qual es done un termini per a la presentació de la
documentació que para aquesta activitat es requerisca.
SEGON: Creació d'un model per al seu emplenament en la web en el qual s'indicaria als
licitadors l'objecte del contracte.
TERCER Amb les sol·licituds rebudes, la creació d'una base de dades d'empreses i
particulars on s'especifique la seua capacitat, així com els projectes presentats amb
l'objecte d'informar-los de possibles activitats anàlogues futures susceptibles de
contractació.
QUART: Mantindre la publicitat del contracte i les característiques del mateix en la web
de l'Ajuntament després de la seua adjudicació.
CINQUÈ: Donar trasllat del contingut de la present moció a l'Agrupació Comarcal
d'Empresaris Alaquàs-Aldaia i a l'Associació de Comerciants d'Alaquàs CADA.
Alaquàs,13 de desembre de 2013
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