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ASSUMPTE: Contractació familiars de càrrecs electes (2017-E-RE-9) 

 

 

Senyora,  
Rebut el vostre escrit en el que reproduïu la normativa d’aplicació a les incompatibilitats i  prohibicions de 
contractar dels càrrecs electes, amb la finalitat de: 
 
“//...evitar que continuï i persisteixi l’actuació il·legal...//” 
 
Permeteu-me felicitar-vos per la iniciativa i l’interès en manifestar la necessitat de complir tota la  
legislació en aquesta matèria per tal d’evitar que pràctiques com les que habitualment s’empraven en 
anteriors legislatures  es tornin a repetir;  alhora que us  commino a que si actualment en   detecteu 
alguna ens ho feu saber, malgrat que procurem ser molt curosos en aquest tema .  
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
Alcalde-President de l’Ajuntament 
Móra d’Ebre, (document signat electrònicament al marge)  
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Informació enviada

Dades de la sol·licitud 
Exposa: ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM I PSC-CP, SOBRE LA
CONTRACTACIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT A FAMILIARS DE CÀRRECS
ELECTES.EXPOSEM:Que un càrrec electe és considera una figura protegida, amb
una sèrie de drets i deures lligats a la seva figura i que no són traslladables a la
resta de ciutadans, i en els casos que ens ocupen un seguit d’impediments i
prohibicions que no només afecten a les seves figures sinó que es traslladen als
seus familiars directes.La relació de les següents factures emeses a l’ajuntament
per Bar Turú, Francisco Rodriguez, Moises Guirao, Guirao Morillo SL que siguin
conseqüència, o no d’un contracte menor es troben afectades per el que es preveu
a la Llei de contractes del Sector Públic. En aquesta llei, se’ns pressuposa una
sèrie de prohibicions de contractar, que afecten directament a la relació que té
l’ajuntament amb les persones físiques i jurídiques que pot, o no,
contractar.Concretament a l’article 60 de la LLCSP s’expressa dintre de les
prohibicions el següent precepte: Prohibicions de contractarArticle 60 Prohibicions
de contractar1. No podran contractar amb les entitats previstes a l'article 3 de la
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•

present Llei amb els efectes que estableix l'article 61 bis, les persones que estiguin
en alguna de les següents circumstàncies:...g) Estar sotmesa la persona física o els
administradors de la persona jurídica en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10
d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de l' Administració General de l'Estat o les respectives normes de les
comunitats autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques o tractar-se de qualsevol
dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5 / 1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, en els termes que estableix la mateixa.La prohibició inclou les
persones jurídiques en el capital participin, en els termes i quanties establertes a la
legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs a què es refereix el paràgraf
anterior, així com els càrrecs electes al servei d'aquestes.La prohibició s'estén
igualment, en ambdós casos, als cònjuges, persones vinculades amb anàloga
relació de convivència afectiva, ascendents i descendents, així com a parents en
segon grau per consanguinitat o afinitat de les persones a què es refereixen els
paràgrafs anteriors, quan es produeixi conflicte d'interessos amb el titular de l'òrgan
de contractació o els titulars dels òrgans en què s'hagués delegat la facultat per
contractar o els que exerceixin la substitució del primer.Per tant ens trobem que la
normativa recull expressament dintre de les prohibicions de contractar el que
aquesta no es pot fer amb càrrecs electes, on, evidentment hi vinculem els càrrecs
electes locals. Però, la prohibició no es queda aquí, sinó que també engloba, des
de els cònjuges fins als parents de segon grau de consanguinitat (per exemple
germans) o d’afinitat (per exemple cunyats).En conclusió, a fi efecte entenem que el
fet de contractar a un familiar del càrrec electe és contrari a la normativa de
contractes del sector públic i que per tant és una situació que no s’ha de donar,
considerant-se nul·la de ple dret, per tant el nostre escrit va en la línia d’ evitar que
continuï i persisteixi l’actuació il·legal d’aquesta contractació. 
Sol·licita: Per tot això,DEMANEMQue es tinguin en compte aquestes
incompatibilitats amb tots els regidors i que les contractacions es facin extensives a
altres establiments de la població que no estiguin afectats per aquesta
prohibició.Atentament,Cinta Agné Sabaté Dolors Gurrera RomoRegidora-portaveu
GM d’ERC-AM Regidora-portaveu GM PSC-CP 
Documentació exigida: La funció carregar document no funciona (enllaç trencat)

 
 
Relació de Documents

No hi ha documents aportats
 
 
 
Aquest justificant de recepció no prejutja l'admissió definitiva de l'escrit, que podrà ser rebutjat per alguna
de les causes següents:
1. Que es tracti de documents dirigits a altres òrgans o organismes.
2. Que continguin codi maliciós o dispositiu susceptible d'afectar la integritat o seguretat del sistema.
3. En el cas d'utilització de documents normalitzats, quan no es reuneixin els camps requerits com a
obligatoris, o quan contingui incongruències o omissions que impedeixin el seu tractament.
4. Que es tracti de documents que s'hagin de presentar en registres electrònics específics.
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