
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A SOL·LICITAR INFORME
SOBRE  CONTRACTACIÓ

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  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 en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En l'expedient de contractació C.1137 referent al contracte 'Serveis de gestió, inserció,
assessorament,  planificació i  seguiment  de la  difusió publicitària  de campanyes de
comunicació  de  l'Ajuntament  d'Alcoi'  es  va  remetre  en  un  inici  un  informe  amb
valoracions relatives als criteris subjectius (sobre 2) per al Lot 1 que es va considerar
posteriorment irregular per estar emés per personal eventual. En conseqüència es va
sol·licitar un nou informe sobre el mateix assumpte a un funcionari de carrera. Este
últim  informe  va  estar  emés  amb  data  posterior  a  l'obertura  de  la  documentació
documentació valorable mitjançant l'ús de criteris objectius quantificables amb la mera
aplicació de fórmules (sobre 3) 

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic al seu article
146. Aplicació dels criteris d’adjudicació. Punt 2, apartat b):

En tot  cas,  l’avaluació de les ofertes de conformitat  amb els  criteris  quantificables
mitjançant  la  mera  aplicació  de  fórmules  s’ha  de  dur  a  terme  després  d’efectuar
prèviament la d’aquells altres criteris en què no concorri aquesta circumstància, i se
n’ha de deixar constància documental.

El fet que l'emissió del nou informe amb criteris que depenen d'un judici de valor siga
posterior a l'obertura de l'oferta valorable amb criteris objectius quantificables amb la
mera  aplicació  de  fórmules  ens  va  generar  dubtes  sobre  si  esta  situació  en  el
procediment és correcta o no.

Vam plantejar els nostres dubtes a la mesa de contractació però se'ns va indicar que
férem les consultes per escrit. Així que des de Guanyar Alcoi vam sol·licitar que es
realitzara un informe per part secretaria, perquè enteniem que tenia les competències



en matèria de contractació i que se'ns informara de la correcció d'esta situació. (núm.
registre 2020022433)

Des de secretaria se'ns va respondre que al Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo
al  seu  article  3,  punt  3  indica  que  la  funció  d'assessorament  legal  preceptiu  de
secretaria compren: "La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así
lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite un tercio de miembros
de la misma"

Aleshores vam presentar una sol·licitud demanant l'esmentat informe que resolguera
els  nostres  dubtes  esta  vegada  signada  per  més  d'un  terç  de  membres  de  la
corporació, per complir els requisits que se'ns requerien. (núm. registre 2020025068)

Se'ns va respondre a esta sol·licitud remitint-nos a la mateix Real Decret anterior i
indicant-nos que l'expedient  és competència  de la  Junta de Govern local,  que els
regidors que signàvem la sol·licitud no formàvem part d'eixa Junta de Govern Local i
que eixe informe només es podia demanar a efectes d'assesorament dels regidors que
l'integren.

Veient que els mecanismes que se'ns indiquen per a l'aclariment d'este dubte són que
l'emissió es demane per part d'Alcaldia ens agradaria que tant per transparència com
per  a facilitar  la  feina de fiscalització  de l'oposició es fera així  i  es comunicara  el
resultat als grups de l'oposició.

Per això demanem: 

1. Que des d'Alcaldia es sol·licite un informe per part de secretaria en el que es valore
i s'informe de la correcció o no de l'emissió de l'informe citat, de les raons d'esta i que
este informe es pose en coneixement dels grups de l'oposició.  Si  no es considera
adequat  este  mecanisme que  se'ns  indique quin  ha  de ser  el  que s'ha de seguir
perquè es puga aclarir este dubte així com els possibles dubtes futurs.

Alcoi, 28 de setembre de 2020



Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


