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1. INTRODUCCIÓ 

D’acord amb el que preveu la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes va incloure en els Programes 
Anuals d’Actuació de 2014 i 2015 la realització d’una sèrie d’activitats 
tendents a revisar el compliment adequat del que disposen les normes 
sobre contractació pública en el sector local de la Comunitat Valenciana. 

En línies generals les dites activitats es van estructurar entorn als grups 
següents: 

a) Fiscalitzacions específiques de les entitats locals de població 
superior a 50.000 habitants i de les tres diputacions provincials. En 
aquestes fiscalitzacions s’ha inclòs la revisió de l’activitat 
contractual de les dites entitats. Els informes de fiscalització 
individuals es poden consultar en la pàgina web de la Sindicatura 
de Comptes. 

b) Revisar el compliment de l’obligació de presentar la relació anual de 
contractes establida en l’article 40 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de 
Funcionament del Tribunal de Comptes (LFTC). 

c) Revisar el compliment del que disposa l’article 29 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), pel que fa a 
l’obligació de subministrar a la Sindicatura determinada informació 
de contractes formalitzats. 

d) A partir de la informació tramesa en virtut de les disposicions 
anteriors, fiscalitzar una selecció de contractes de les entitats locals 
no incloses en les fiscalitzacions de l’apartat a). 

Aquest Informe recull el treball realitzat en relació amb l’apartat d), 
relatiu als exercicis 2012 i 2013. 

El treball relacionat amb els apartats b) i c) anteriors, s’ha realitzat 
simultàniament a aquest Informe i s’ha recollit en un informe separat. 

2. OBJECTIU I ABAST DEL TREBALL REALITZAT 

L’objecte del present treball ha consistit a fiscalitzar una selecció de 
contractes de les entitats locals de població inferior a 50.000 habitants i 
d’altres ens (aquelles no incloses en l’apartat 1.a anterior). 

La selecció de contractes s’ha realitzat fonamentalment a partir de la 
informació proporcionada en virtut de l’article 29 del TRLCSP dels 
exercicis 2012 i 2013. 
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El treball relatiu a l’exercici 2014 estava en marxa en aprovar-se aquest 
Informe. 

Hem portat a terme el nostre treball conformement als Principis 
fonamentals de fiscalització de les Institucions Públiques de Control Extern 
i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. 

Aquests principis exigeixen que complim els requeriments d’ètica, així 
com que planifiquem i executem la fiscalització a fi d’obtenir una 
seguretat raonable que la gestió dels contractes examinats portada a 
terme pels òrgans de contractació en les fases d’actuacions 
preparatòries, licitació i adjudicació dels contractes s’adiu, en tots els 
aspectes significatius, amb la normativa aplicable que es detalla en 
l’apartat següent. 

La nostra revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives i 
l’aplicació dels procediments establits en el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes, el compliment dels aspectes rellevants establits 
en la normativa sobre contractació pública. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels 
riscos d’incompliment, deguda a frau o error. 

El treball relatiu als apartats b), c) i d) s’ha realitzat d’acord amb el que 
preveu la Secció 920 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, aprovat el 26 de febrer de 2014 pel Consell de la Sindicatura. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per fonamentar les nostres conclusions. 

Com que per l’objectiu i la naturalesa del treball realitzat no es pot 
emetre una conclusió global sobre el compliment de la legalitat en 
matèria de contractació pública, s’han emés conclusions individuals en 
relació amb cadascun dels contractes fiscalitzats, que es recullen en 
l’apartat 8. 

En addició a això, en l’apartat 7 es realitzen una sèrie de consideracions 
de caràcter general en relació amb els contractes fiscalitzats. 

3. MARC NORMATIU 

El marc normatiu bàsic que resulta aplicable en aquesta fiscalització és el 
següent: 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (vigent en tot allò que no siga contrari a les normes 
anteriors). 

- Instrucció aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana el 13 de setembre de 2013, relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats 
del sector públic valencià, tant autonòmic com local. Publicada en 
el DOCV de 20 de setembre de 2013. 

4. OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ SOBRE CONTRACTES PÚBLICS 

La Instrucció aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana el 13 de setembre de 2013, relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats del 
sector públic valencià, tant autonòmic com local, regula les següents 
obligacions d’informació: 

a) L’obligació imposada per l’article 29 del TRLCSP de remetre 
determinada informació dels contractes formalitzats als òrgans de 
control extern. 

b) L’obligació prevista per l’article 40.2 de la Llei de Funcionament del 
Tribunal de Comptes, de remetre relacions anuals certificades de 
contractes. 

L’article 29 del TRLCSP i la Instrucció de la Sindicatura estableixen 
l’obligació de remetre determinada informació dels contractes 
formalitzats als òrgans de control extern, sense perjudici de les facultats 
d’aquests per reclamar totes les dades, documents i antecedents que 
estimen pertinents pel que fa als contractes de qualsevol naturalesa i 
quantia. Aquestes facultats, en el cas de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, són reconegudes en l’article 10 de la seua Llei 
reguladora. 

La informació que cal remetre consisteix en: 

a) Còpia certificada del document en què s’hagués formalitzat el 
contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient del qual es 
derive, sempre que la quantia del contracte excedisca dels imports 
següents (excloent-ne l’IVA): 
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600.000 euros per a contractes d’obres, concessions 
d’obres públiques, gestió de serveis públics 
i de col·laboració entre el sector públic i el 
sector privat 

450.000 euros per a contractes de subministraments 

150.000 euros per a contractes de serveis i administratius 
especials 

b) Modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, variacions de 
preu i l’import final, la nul·litat i l’extinció normal o anormal dels 
contractes indicats.1 

Amb independència de la informació remesa, la Sindicatura podrà 
requerir l’enviament de documentació addicional en relació amb 
qualsevol contracte celebrat. El dit requeriment haurà de ser atés en els 
termes i terminis que es determinen.  

5. FISCALITZACIÓ D’UNA SELECCIÓ DE CONTRACTES 

L’article 29 del TRLCSP estableix l’obligació de remetre informació dels 
contractes als òrgans de control extern i també assenyala la finalitat 
d’aquesta: l’exercici de la funció fiscalitzadora.2 Per portar-la a terme es 
podran reclamar totes les dades, documents i antecedents que estime 
pertinents amb relació als contractes de qualsevol naturalesa i quantia. 

La Instrucció de la Sindicatura també recull en el seu article 7, que amb 
independència de la informació assenyalada en el model que figura en l’annex 
d’aquesta Instrucció, la Sindicatura podrà requerir l’enviament de la 
documentació addicional en relació amb qualsevol contracte celebrat. El dit 
requeriment haurà de ser atés en els termes i terminis en què s’hagués plantejat. 

Aquesta fiscalització té caràcter horitzontal, és a dir, com s’ha indicat 
prèviament inclou la contractació d’una pluralitat d’entitat del sector 
públic local de la Comunitat Valenciana, i té els mateixos objectius, de 
manera que, per portar a terme la funció fiscalitzadora i complir els 

                                                
1  En l’Informe es denominen genèricament “incidències contractuals”. 
2  “Capítol IV Remissió d’informació a efectes estadístics i de fiscalització 

 Article 29. Remissió de contractes al Tribunal de Comptes.  

1.  Dins els tres mesos següents a la formalització del contracte, per a l’exercici de la 
funció fiscalitzadora, s’ha de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de 
fiscalització de la comunitat autònoma una còpia certificada del document […] 

3. El que disposen els dos apartats anteriors s’entén sense perjudici de les facultats 
del Tribunal de Comptes o, si s’escau, dels òrgans corresponents de fiscalització 
externs de les comunitats autònomes per reclamar totes les dades, documents i 
antecedents que considerin pertinents amb relació als contractes de qualsevol 
naturalesa i quantia.” 
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objectius del treball, en la Secció 920 del Manual de fiscalització de la 
Sindicatura s’establia que: 

 La Sindicatura fiscalitzarà els contractes comunicats formalitzats en 2012 i 
2013 que complisquen els requisits següents: 

a) contractes de serveis i administratius especials superiors a 300.000 
euros o resta de contractes superiors a 1.000.000 d’euros; 

b) contractes d’imports inferiors als anteriors sobre els quals la revisió 
formal preliminar haja detectat riscos importants d’auditoria, o que 
se seleccionen aleatòriament. 

Atés que els ajuntaments de més de 50.000 habitants i les diputacions 
provincials estan inclosos en un pla de fiscalització que ja inclou la revisió 
de la contractació, aquesta fiscalització es realitzarà sobre la resta d’ens 
locals. 

Per tant, prenent com a referència aquests criteris, a partir de la 
informació obtinguda s’han seleccionat per a fer-ne la fiscalització els 
contractes que es detallen de manera resumida en el quadre 1 i les 
incidències en l’execució dels contractes que s’indiquen en el quadre 2. 

D’acord amb la ja esmentada Secció 920 del Manual de fiscalització, s’ha 
analitzat el compliment dels requisits legalment establits en les fases de 
preparació, adjudicació i formalització dels contractes celebrats per les 
entitats locals, examinant les deficiències detectades en cadascun dels 
contractes seleccionats, particularment de les que afecten els principis 
informadors de la contractació pública i de la seua gestió, a les 
condicions i objectius dels contractes. 

Entre d’altres aspectes, hem analitzat: 

a) La justificació de la necessitat i idoneïtat dels contractes 
formalitzats i de l’eficiència en la contractació en els termes 
previstos legalment. 

b) L’adequació de la documentació contractual (els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques, les ofertes, 
els informes de valoració d’aquestes, la justificació del procediment 
i dels criteris de valoració elegits, el tractament de les baixes 
anormals, les actes de la mesa de contractació, els acords 
d’adjudicació i els documents de formalització dels contractes) als 
requisits legals i reglamentaris que hi siguen d’aplicació. 

c) La tramitació dels procediments d’adjudicació de contractes d’acord 
amb la normativa aplicable, en particular, respectant els principis 
de publicitat, igualtat i no discriminació, objectivitat, transparència 
i economia en la gestió de la despesa pública. 
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d) L’existència i contingut dels informes de control intern de caràcter 
tècnic, legal i econòmic i financer previstos en la normativa. 

e) El fiançament dels contractes en les quanties i formes procedents 
d’acord amb la normativa. 

f) La formalització dels contractes en coherència amb l’oferta 
seleccionada i amb el contingut previst legalment. 

6. CONCLUSIONS 

Per tractar-se d’una fiscalització de caràcter horitzontal, que inclou la 
revisió de la contractació de 25 entitats del sector públic local de la 
Comunitat Valenciana, no s’ha pretès emetre unes conclusions generals 
sobre la contractació del sector públic local en el seu  conjunt, que està 
format per més de 500 entitats, ja que no era aquest l’objectiu del treball. 
A més, atesa l’extensió i heterogeneïtat del sector local, no considerem 
que siga possible emetre unes conclusions de tipus general. 

Tampoc no hem pretés fer una relació exhaustiva dels incompliments 
observats, ja que en els apartats 8 i 9 descrivim amb tot detall, per a 
cadascun dels contractes revisats, els incompliments significatius que 
s’hi han observat. 

Això no obstant, considerem útil per als destinataris d’aquest Informe 
resumir-lo de la manera següent: 

a) Mitjançant un quadre que reflectisca per a cadascun dels contractes 
fiscalitzats la conclusió general assolida a la vista de l’evidència 
documental revisada, el detall de la qual per a cadascun dels 
contractes es mostra en l’apartat 8. 

b) Efectuar una relació motivada i crítica d’aquells incompliments de 
la normativa de contractació més importants i que a més s’han 
presentat amb major freqüència. Aquests aspectes s’apleguen en 
l’apartat 7. 

Hem considerat incompliments rellevants aquells que, en general, 
afecten els principis bàsics de contractació, o principis fonamentals de 
legalitat la violació dels quals podria representar la nul·litat de les 
actuacions o finalment aquells les conseqüències dels quals en termes 
econòmics són significatives. 

Quant als criteris sobre quins incompliments es consideren significatius i 
sobre quan es considera que en la tramitació d’un contracte s’ha complit 
amb la normativa o quan no s’ha complit, en l’annex I Metodologia, es 
detallen les dites qüestions. 
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El resum dels contractes fiscalitzats i les conclusions generals sobre el 
compliment de la legalitat, és el següent: 
 

NÚM. Ajuntament   
o ens Contracte Data de 

formalització 
Valor 

estimat 
Compleix  

la  
normativa 

No  
compleix 

la 
normativa 

1 Albal 
Gestió del servei d'arreplega i 
transport de residus urbans i servei 
de neteja viària 

04-11-2013 6.900.000  X 

2 Alcalà de 
Xivert 

Gestió del servei d'arreplega i 
transport de residus urbans i neteja 
viària 

30-12-2013 14.459.273  X 

3 L'Alfàs del 
Pi 

Gestió indirecta del servei de 
clavegueram 30-08-2013 23.400.000 X  

4 Algemesí 

Gestió del servei d'estacionament 
limitat i controlat de vehicles en la 
via pública i de l'aparcament 
subterrani (2a planta) i el contracte 
de manteniment de la 1a planta 
aparcament de la Pl. del Merca 

27-11-2012 5.000.000  X 

5 Almoradí Arreplega de residus sòlids urbans i 
transport a planta autoritzada 04-09-2013 5.173.692  X 

6 Alzira (2012) 
Prestació del servei de veu i dades, 
així com el subministrament, posada 
a punt, gestió i manteniment 

17-12-2012 701.695  X 

7 Alzira (2013) 
Servei de conservació i 
manteniment dels parcs, jardins, i 
recintes municipals 

14-05-2013 4.500.000  X 

8 Burjassot 
Noves instal·lacions esportives. 
Projecte de regeneració integral 
urbana 613 vivendes Riu 

01-02-2012 491.379  X 

9 El Campello 
(2012) 

Subministrament d'energia elèctrica 
en distints punts de consum de 
l'Ajuntament 

25-06-2012 796.610 X  

10 El Campello 
(2013) 

Servei de neteja d'edificis, locals i 
instal·lacions municipals 13-09-2013 3.600.000 X  

11 Dénia Servei públic de manteniment i 
neteja de platges de Dénia 16-10-2012 7.256.693  X 

12 l'Eliana 
Neteja viària i d'edificis i servei 
d'arreplega i transport de residus 
vegetals 

14-09-2012 5.788.541 X  

13 Novelda Servei de neteja d'edificis escolars i 
dependències municipals 01-04-2012 2.920.000 X  

14 Ondara Renovació del paviment en el nucli 
urbà 18-01-2013 1.165.844  X 

15 Ontinyent Gestió piscina coberta 07-08-2013 n/d X  

16 Petrer Servei d'ajuda a domicili 28-12-2012 807.692  X 

17 Picassent Servei de neteja d'edificis 
municipals 14-03-2013 2.321.672 X  

18 Pilar de la 
Foradada Servei d'ambulància municipal 01-06-2012 1.233.353 X  

19 La Pobla de 
Farnals 

Subministrament, obres i serveis, 
per al manteniment integral amb 
gestió energètica en els edificis 
municipals 

20-09-2013 1.471.948  X 
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NÚM. Ajuntament   
o ens Contracte Data de 

formalització 
Valor 

estimat 
Compleix  

la  
normativa 

No  
compleix 

la 
normativa 

20 Riba-roja de 
Túria 

Contracte de gestió del servei públic 
d'aigua potable, sanejament, 
depuració i control d'abocaments 

25-10-2012 121.959.219  X 

21 Torreblanca Gestió de servei públic d'arreplega i 
transport de residus sòlids urbans 17-12-2013 3.903.400  X 

22 Villena Arreplega de residus i neteja viària i 
d'espais públics de Villena 10-12-2013 14.972.727  X 

23 Xàbia 
Prestació del servei de vigilància, 
assistència, salvament, socorrisme i 
transport sanitari en les platges  

03-04-2012 1.186.441 X  

24 
Mancomuni. 
de l'Interior, 
Terra del Vi 

Contracte per a la gestió del servei 
públic d'arreplega i transport de 
residus urbans 

14-02-2012 5.103.691  X 

  Total  235.113.870 9 15 

Quadre 1 

També s’han seleccionat per a revisar-les (vegeu apartat 9) les 
incidències contractuals següents: 

Ajuntament  Incidència  Data 
formalització 

Mislata 
Revisió de preus corresponent a 2008, 2009 i 
2010 26-01-2012 

Mislata Revisió de preus corresponent a 2011 26-04-2012 

Mislata Modificació contracte 20-12-2012 

Mislata Revisió de preus corresponent a 2012 25-04-2013 

Montserrat Pròrroga del contracte 29-11-2013 

Ontinyent Cessió del contracte 22-02-2012 

Ontinyent Modificació del contracte 24-05-2013 

Villena Execució sentència 09-05-2012 

Villena Modificació del contracte 05-11-2012 

Xàtiva Cessió del contracte 17-09-2012 

Quadre 2 

7. PRINCIPALS INCOMPLIMENTS OBSERVATS EN LA FISCALITZACIÓ 

Seguint la metodologia i els criteris establits en les seccions 4800 i 
següents del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, 
enumerem els incompliments principals de la normativa relativa a la 
contractació de les administracions públiques que s’ha observat en la 
fiscalització dels contractes detallats en l’apartat 8. 

No es realitza una relació exhaustiva de tots els incompliments 
significatius observats, solament hem realitzat una relació motivada i 
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crítica d’aquells incompliments de la normativa de contractació més 
importants i que a més s’han presentat amb major freqüència. 

 Actuacions administratives prèvies 

a) Justificació insuficient de la necessitat de contractació 

 El TRLCSP, en el seu article 22.1, exigeix que es determine amb 
precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen 
cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del 
seu objecte i contingut per satisfer-les, deixant-ne constància en la 
documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment adreçat 
a la seua adjudicació. Aquest requeriment s’ha de relacionar amb 
l’article 1 del mateix text legal, en el qual es propugna una 
utilització eficient dels fons destinats a realitzar obres, adquisició 
de béns i contractació de serveis mitjançant l’exigència de la 
definició de les necessitats a satisfer. 

 Pel que fa a això, cal tenir en compte que l’article 22.1 del TRLCSP 
prohibeix, amb caràcter general, a tots els ens, organismes i entitats 
del sector públic celebrar contractes que no fossen necessaris per al 
compliment i realització dels seus fins institucionals. 

 Amb caràcter general, després de fer la revisió, considerem 
insuficients els informes preceptius dels serveis promotors 
justificatius de la necessitat de la contractació, ja que no hi consta 
l’extensió de les necessitats que es pretenien cobrir amb el 
contracte projectat, així com sobre la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per satisfer-les ni, en conseqüència, la necessitat de la 
inversió de fons públics que comporten. Tampoc es justifica 
degudament la insuficiència de mitjans materials o personals 
propis de l’ajuntament o la conveniència de no ampliar-los amb 
aquest fi, ni l’oportunitat d’externalitzar la prestació dels serveis, 
atesa la periodicitat i permanència de les prestacions objecte de la 
contractació. 

 En els contractes les prestacions dels quals s’han efectuat 
periòdicament es considera insuficient la justificació de la 
contractació en el mer fet que aquestes prestacions s’hagen 
contractat amb anterioritat. 

 Aquesta obligació es veu reforçada per l’article 109.1 del TRLCSP, 
que estableix que la celebració de contractes per les 
administracions públiques requerirà la tramitació prèvia de 
l’expedient corresponent, que iniciarà l’òrgan de contractació 
motivant la necessitat del contracte en els termes previstos en 
l’article 22 del TRLCSP. 
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b) Informe jurídic inexistent o insuficient 

 En bastant casos, els informes de la Secretaria General de les 
entitats són exclusivament descriptius i no incorporen cap 
pronunciament sobre la legalitat dels plecs, de manera que no 
responen a la finalitat del control de legalitat que els atribueix la 
normativa. 

 La disposició addicional 2a paràgrafs 7 i 8 del TRLCSP, en relació 
amb l’article 115.6 del mateix text legal, exigeix que el PCAP siga 
informat pel secretari o per l’òrgan que tinga atribuïda la funció 
d’assessorament jurídic de la Corporació, amb caràcter previ a la 
seua aprovació. La finalitat d’aquest informe és oferir un 
pronunciament sobre la legalitat del PCAP, en tant en s’hi regulen 
qüestions essencials de la contractació, com ara els criteris 
d’adjudicació, o que afecten els drets i obligacions de les parts. 

c)  Indeterminació del valor estimat del contracte 

 En diversos casos, el valor estimat del contracte o no estava 
determinat, o estava determinat erròniament, o no estava aplegat 
en el PCAP i en la publicitat de la licitació. 

 El valor estimat d’un contracte és un concepte fonamental que 
permet a l’òrgan de contractació conèixer quin és l’impacte 
econòmic màxim a què pot pujar el contracte en tot el temps de 
duració, fet d’especial transcendència, ja que el valor estimat 
determina, entre altres aspectes, les regles de publicitat aplicables, 
procediment d’adjudicació, solvència i, si és el cas, classificació, i el 
règim de recursos. Amb aquest objectiu, i en compliment del que 
disposa el TRLCSP, ha de consignar-se en els anuncis de la licitació 
la quantitat a què puge el valor estimat i, com a partida 
independent, s’ha de recollir l’import de l’Impost sobre el Valor 
Afegit. 

 També és aquest el concepte que s’utilitza en la Instrucció de la 
Sindicatura de Comptes de 13 de setembre de 2013, relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació prevista en 
l’article 29 del TRLCSP, i al compliment de l’obligació de presentar 
les relacions anuals de contractes que estableix l’article 40.2 de la 
Llei de Funcionament del Tribunal de Comptes. 

 El valor estimat s’ha de calcular conformement amb el que preveu 
l’article 88 del TRLCSP. 

Encara que no és preceptiu que s’aplegue expressament en el PCAP, 
és absolutament necessari que si no figura explícitament en el dit 
document l’import i el procediment per a calcular-lo, sí que figure 
en l’informe jurídic previ, ja que, com s’ha assenyalat, és un 
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element clau per determinar aspectes substancials del procediment 
d’adjudicació. 

Per tant, d’acord amb el principi de transparència en la gestió de 
l’expedient de contractació, en el PCAP aprovat i/o en l’informe 
jurídic, així com en l’anunci de licitació, s’ha d’indicar el pressupost 
de licitació i el valor estimat del contracte. 

d) Qualificació jurídica incorrecta del contracte 

 Hem observat amb una freqüència excessiva que la qualificació 
jurídica de determinats contractes ha sigut incorrecta. Aquesta 
circumstància s’ha donat principalment en contractes de serveis 
relacionats amb la recollida de residus urbans i amb la neteja 
d’espais públics. 

 Com a observació preliminar convé portar a col·lació allò que 
assenyala la Resolució 366/2014, de 9 de maig de 2014, del Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals: 

 Com recorda la jurisprudència de manera constant, els contractes són el 
que són segons la seua naturalesa amb independència de la 
denominació donada per les parts, […] o, en paraules de l’Informe de 
Tribunal de Comptes número 620, de 27 de gener de 2004 (pàg. 29), “la 
naturalesa d’un contracte no es pot determinar atenent exclusivament a 
la qualificació que li haja donat l’òrgan de contractació, sinó en 
consideració al seu objecte i finalitat vertaders.” 

 En tots els casos analitzats, l’“error” o la qualificació jurídica 
“incorrecta”, té les conseqüències següents: 

- Ampliar el termini de duració dels contractes. Per exemple, en 
un dels contractes fiscalitzats, en lloc de fixar una duració 
màxima de quatre anys establida per als contractes de serveis 
(més dos anys de possibles pròrrogues) s’estableix una duració 
contractada de vint anys (més cinc anys de pròrrogues). 

- Eludir la tramitació de la licitació per procediments SARH i la 
publicitat de la licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea. 

 La distinció entre un contracte de serveis (article 10 del TRLCSP) i 
un de gestió de serveis públics (article 8 del TRLCSP), depén de si el 
contractista assumeix la totalitat o una part significativa dels riscos 
derivats de l’explotació del dit servei. 

 El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals s’ha 
manifestat reiteradament en les seues resolucions3 destacant que la 

                                                
3  Vegeu la Resolució 548/2015, de 12 de juny de 2015. 
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nota substancial que distingeix un contracte de serveis d’un altre de 
gestió d’un servei públic és que en aquest últim l’adjudicatari 
assumeix el risc de l’explotació. En un sentit idèntic s’han 
manifestat tant la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa,4 com la Junta Superior de Contractació 
Administrativa de la Generalitat.5 

 En tots els casos fiscalitzats no s’ha apreciat que es produís aquesta 
translació del risc d’explotació al contractista, de manera que s’ha 
conclòs que el contracte de gestió de serveis públics no era 
l’instrument jurídic adequat. 

Un altre grup de contractes sobre els quals hem discrepat pel que fa 
a la seua qualificació jurídica han sigut els que l’òrgan de 
contractació ha configurat com a contractes administratius 
especials (article 19 del TRLCSP), quan, segons la nostra apreciació 
es tractava de contractes de serveis (article 10 del TRLCSP). 

 Pel que fa a això considerem que amb la normativa actual, el 
TRLCSP, la categoria del contracte administratiu especial és 
“residual”, i solament s’aplica quan l’objecte de la prestació no 
s’inclou en els supòsits de l’article 5 del TRLCSP. Aquest criteri 
també el manté la Junta Superior de Contractació Administrativa de 
la Generalitat, que a més a més, conclou que La regulació del 
contracte de serveis de l’article 10 i annex II del TRLCSP no permet 
considerar de naturalesa administrativa especial nombrosos contractes de 
l’Administració que sí que tenien tal consideració d’acord amb l’anterior 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, però que ara per ara 
ja tenen en aquests preceptes una conceptuació clara i concisa.6 

 La utilització indeguda de les figures jurídiques esmentades 
representa un incompliment legal greu que vicia l’expedient i que 
atenta contra els principis generals i objectius de la contractació 
establits en l’article 1 del TRLCSP i és contrari al que disposa 
l’article 23 que estableix la necessitat de sotmetre periòdicament a 
concurrència la realització de les prestacions contractades. 

 Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) 

e) Absència de motivació dels criteris d’adjudicació adoptats 

 Amb caràcter general s’ha observat que, ni en el PCAP, ni en la resta 
de documentació revisada es motiva l’elecció dels criteris 
d’adjudicació (exigida per l’article 109.4 del TRLCSP: En l’expedient es 
justificarà adequadament l’elecció del procediment i la dels criteris que es 

                                                
4  Vegeu el seu Informe 65/08, de 31 de març de 2009. 
5  Vegeu el seu Informe 4/2012, de 9 de maig. 
6  Vegeu el seu Informe 9/2009, de 14 de desembre. 
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tindran en consideració per a adjudicar el contracte.) ni la ponderació 
que se’ls dóna, en perjudici dels principis de transparència i 
objectivitat que exigeix l’article 1 del TRLCSP. 

f) No distinció dels criteris d’adjudicació 

 En repetides ocasions el PCAP no distingeix de manera expressa i 
clara entre els criteris avaluables de manera automàtica i aquells 
criteris que per a fer-ne la valoració depenen d’un judici de valor. 

 Aquesta distinció és molt important, ja que en depén la manera 
com s’han de presentar els sobres amb les ofertes, l’ordre en què 
s’han d’obrir els dits sobres, com s’han de valorar i la necessitat o 
no de designar un comitè d’experts. 

 La falta de claredat pel que fa al cas dificulta el compliment 
adequat del que preveu l’article 150 del TRLCSP i a més de no 
atendre el principi de transparència, si induís a un error en el 
procediment pot arribar a provocar la nul·litat dels actes 
d’adjudicació. 

g) Valoració insuficient o inadequada de l’oferta econòmica 

 Hem observat que els PCAP dels contractes fiscalitzats, com que 
estableixen els criteris d’adjudicació, infravaloren de manera 
sistemàtica la importància dels criteris avaluables de manera 
automàtica per aplicació de fórmules, i molt en particular la 
valoració de l’oferta econòmica. 

 Aquesta manera de procedir és contrària al que preveu l’article 150 
del TRLCSP i no dóna compliment adequat al principi d’economia i 
de selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa que 
s’estableixen com a principis generals de contractació en l’article 1 
del TRLCSP. 

 Llevat de casos excepcionals, degudament justificats, el preu ofertat 
ha de tenir un pes fonamental en la valoració de les ofertes, per ser 
el criteri objectiu i econòmicament quantificable que millor sol 
revelar el grau d’eficiència dels licitadors. 

 A més, aquest incompliment dels principis generals de contractació 
es produeix de diverses maneres: 

1. De manera directa: ponderant aquest criteri de manera 
escassa o molt escassa respecte d’aquells altres criteris la 
quantificació dels quals depenga d’un judici de valor. 
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 En un dels contractes fiscalitzats no es tenia en consideració 
l’oferta econòmica, de manera que no hi havia cap possibilitat 
de baixar el preu de licitació. 

 En altres casos l’oferta econòmica solament es ponderava un 
3% del total, o un 10%. 

2. De manera indirecta: utilitzant mecanismes addicionals que, 
en la pràctica i utilitzats de manera combinada, redueixen la 
majoria de les vegades de manera substancial, a vegades 
totalment, la ponderació real d’aquest criteri, fent que tot el 
pes de la valoració de les propostes recaiga en els criteris que 
depenen de judicis de valor. Entre aquests mecanismes, que 
utilitzats de manera individual o combinada, atempten contra 
els principis fonamentals de la contractació, es poden citar: 

- Utilització de fórmules per a valorar l’oferta econòmica 
que introdueixen un ventall de dispersió mínim entre les 
ofertes presentades i no mantenen la proporcionalitat 
deguda entre elles (es comenta in extenso més avant). 

- Fixació de llindars de sacietat propers al tipus de licitació 
(es comenta in extenso més avant). 

- Fixació de límits a les baixes temeràries propers al tipus 
de licitació (es comenta in extenso més avant). 

 Un exemple de l’efecte combinat d’aquests quatre factors  directes i 
indirectes el podem apreciar en un dels contractes fiscalitzats, de 
valor estimat 14,5 milions d’euros, el qual va ser adjudicat a l’oferta 
que havia presentat una baixa econòmica del 0,5%. La diferència 
màxima de puntuacions de l’oferta econòmica entre dos licitants 
teòrics, un que hagués presentat una oferta sense baixa i un altre 
que hagués presentat la baixa màxima admesa del 5%, seria d’1,3 
punts. Escassa diferència possible per a un contracte de quantia tan 
important. Casos similars als esmentats es poden veure entre els 
contractes fiscalitzats. 

Com ja s’ha assenyalat, aquesta manera de valorar els criteris 
d’adjudicació, molt generalitzada, fa que, en la major part dels 
casos, els criteris determinants per a l’adjudicació dels contractes 
siguen els que depenen de judicis de valor, que poden comportar 
un component de discrecionalitat excessiu, fet que atempta contra 
els principis generals de contractació de l’article 1 del TRLCSP i 
dificulta, quan no impossibilita, adjudicar el contracte a l’oferta 
més avantatjosa econòmicament per a l’Administració. 

A més, mitjançant aquesta pràctica s’evita la intervenció d’un 
comitè d’experts, aspecte aquest preceptiu sempre que la puntuació 
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que depén de judicis de valor predomine sobre la que realment es 
pot obtenir mitjançant criteris automàtics. 

h) Utilització de fórmules per a la valoració de l'oferta econòmica que 
introdueixen un ventall de dispersió molt reduït entre les ofertes 
presentades i no hi guarden la deguda proporcionalitat 

És freqüent utilitzar fórmules per a valorar les ofertes econòmiques 
que, pel seu disseny, mostren una dispersió molt baixa en el 
resultat d’aquestes valoracions, i que no s’establisca una 
proporcionalitat raonable entre les baixes oferides i la puntuació 
obtinguda, la qual cosa en definitiva provoca, com ja s’ha 
assenyalat que no es complisquen adequadament els principis 
generals de contractació de l'article 1 del TRLCSP i dificulta, quan 
no impossibilita, adjudicar el contracte a l'oferta més avantatjosa 
econòmicament per a l'Administració. 

Un exemple extrem es pot veure en un dels contractes fiscalitzats, 
en el qual, a pesar que l'oferta econòmica estava ponderada en el 
PCAP amb 60 punts, en aplicar les formules establides en el PCAP 
totes les propostes van rebre una valoració de zero punts. Va 
resultar adjudicatària una oferta que havia realitzat una baixa de 
105 euros, enfront de baixes de fins a 509.482 euros. 

Un altre exemple de l'efecte que produeix la utilització de fórmules 
amb poca dispersió es pot veure en un dels contractes fiscalitzats 
(amb valor estimat de 6,9 milions d'euros), en el qual la ponderació 
de l'oferta econòmica en el PCAP és del 50%. En aplicar la fórmula 
prevista, la millor oferta presentada obté 50 punts (amb una baixa 
del 10%) i la pitjor 46,1 punts (amb una baixa del 2,5%), és a dir 
només hi ha un diferencial de 3,9 punts assignats en la valoració 
del preu sobre els 50 possibles. 

En qualsevol altre cas, enfront d'una ponderació de l'oferta 
econòmica de 40 punts que rep l'oferta més econòmica, una oferta 
que no haguera presentat cap baixa rebria 38,3 punts. 

Aquest tipus de fórmules fan que en la pràctica la importància 
relativa real del criteri “oferta econòmica” siga molt inferior a la 
seua importància teòrica (50% o 60% del total en els exemples), 
desvirtuant la seua importància relativa, ja que no manté la 
proporcionalitat entre els imports oferits i la puntuació concedida, i 
inclinant la importància real dels criteris d'adjudicació cap als 
dependents d'un judici de valor.  
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i)  Indeguda utilització de llindars de sacietat 

En uns quants contractes s'han establit limitacions a l'hora de 
valorar les ofertes econòmiques les baixes de les quals excedeixen 
determinats límits fixats en el PCAP. 

L'establiment d'aquests llindars en alguns casos desvirtua 
absolutament la importància relativa concedida en els criteris 
d'adjudicació a l'oferta econòmica.  

En un cas, per exemple, es va establir un llindar de sacietat de 
l’1,7% del tipus de licitació, combinat amb una ponderació del preu 
del 10% del total. La baixa ponderació del criteri “preu”, junt amb la 
limitació a la valoració de les baixes presentades, fa que la seua 
importància com a criteri d'adjudicació siga, en la pràctica, nul·la. 

En un altre cas, a manera d'exemple, s'ha observat que només es 
valoraven incrementalment les baixes fins que aquestes arribaren 
al 3% del preu de licitació, fet que desincentiva totalment la 
presentació d'ofertes econòmiques que milloraren aquesta xifra.  

Compartim el criteri del Tribunal de Comptes segons el qual la 
fixació de llindars de sacietat en la valoració de l'oferta econòmica 
és contrària al principi d'economia que ha d'informar la despesa 
pública i que està fixat en l'article 1 del TRLCSP. 

j)  Regulació incorrecta de les baixes temeràries  

L'article 152 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats del 
TRLCSP estableix la possibilitat de rebutjar una proposició quan es 
considere que no pot ser complida com a conseqüència de la 
inclusió de valors anormals o desproporcionats (col·loquialment 
“ofertes temeràries”). El rebuig de les proposicions temeràries 
persegueix garantir l'execució del contracte fent efectiu el principi 
d'eficiència i necessitat del contracte, en destacar-se la importància 
del compliment dels fins institucionals que es persegueixen amb la 
contractació pública. Es tracta d'evitar que l'execució del contracte 
es frustre com a conseqüència d'una proposició que, en atenció als 
seus valors, siga desproporcionada i que no es complisca el fi 
institucional que es persegueix amb el contracte.  

Quan el PCAP fixa límits que permeten apreciar, si és el cas, que la 
proposició no pot ser complida com a conseqüència d'ofertes 
desproporcionades o anormals, la superació d’aquests límits no 
permet excloure de manera automàtica la proposició, atés que és 
necessària l'audiència del licitador a fi que aquest puga justificar 
que, no obstant els valors de la seua proposició, sí que pot complir 
amb el contracte. D'aquesta manera la superació dels límits fixats 
en el plec es configura com a presumpció de temeritat que ha de 
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rebatre el licitador, corresponent-li només a aquest la justificació de 
la seua proposició. 

L'article 85 del Reial Decret 1098/2001, estableix els criteris per a 
apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries per a les 
subhastes, que serveixen de referència general per a avaluar-les, en 
particular quant a la seua referenciació respecte de la baixa mitjana 
i a l'establiment d'un marge d'amplitud raonable. L'adopció d'un 
criteri diferent hauria d'estar motivada en l'expedient. 

D'acord amb això, l'establiment de la presumpció del caràcter 
anormal d'una oferta en funció d'un percentatge fix respecte del 
pressupost de licitació, en compte d'establir-ho en funció de la 
baixa mitjana de les ofertes presentades, desincentiva i limita de 
manera injustificada les possibles baixes i no és coherent amb el 
principi d'economia en la gestió dels fons públics. 

Altres mecanismes, també diferents a l'establit en l'article 85 
esmentat, han ocasionat, per exemple, que es consideraren baixes 
temeràries les superiors a un 8,03% del tipus de licitació quan la 
finalment adjudicatària presentava una baixa del 4%. 

k) Definició imprecisa dels criteris d'adjudicació la ponderació dels quals 
depèn de judicis de valor 

Encara que, en general, aquests criteris han sigut els determinants 
a l'hora d'adjudicar els contractes, és freqüent observar que les 
clàusules dels PCAP on es determinen els criteris la ponderació dels 
quals depèn d'un judici de valor, és imprecisa i li falta concreció 
quant als criteris que cal tenir en consideració i la manera 
d'assignar la puntuació. 

També hem observat de manera reiterada que entre aquests criteris 
s'incloïen aspectes que haurien d'establir-se com a requisits 
mínims del servei a prestar, reduint el pes de la subjectivitat de la 
valoració. La qualitat mínima, solvència i experiència dels licitadors 
no és admissible com a criteri d'adjudicació, ja que l'experiència 
dels licitadors no pot ser considerada com un paràmetre puntuable 
als efectes d'obtenir l'adjudicació. Ha d'entendre's, que totes les 
empreses que acrediten la solvència requerida estan igualment 
capacitades per a executar el contracte i, en conseqüència, 
l'adjudicació ha de realitzar-se en funció d'altres criteris. 

En aquesta línia considerem que aspectes inclosos en alguns PCAP 
revisats, com per exemple “característiques tècniques dels equips”, 
“qualitat del projecte” i “garanties” no haurien de valorar-se en 
l'adjudicació del contracte sinó en la fase prèvia d'admissió a la 
licitació (article 78 del TRLCSP), ja que haurien d'establir-se com a 
requisits per a la prestació adequada del servei i ser complits per 
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tots els licitadors perquè hi fossen admesos. La normativa permet a 
l'òrgan de contractació exigir als licitadors (a més de la classificació 
pertinent), que completen en la fase de selecció, no d'adjudicació, 
l'acreditació de la seua solvència mitjançant el compromís 
d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o 
materials suficients per a fer-ho. Aquest criteri ha sigut manifestat 
reiteradament pel Tribunal de Comptes i és plenament compartit 
per la Sindicatura de Comptes. 

l) Definició incorrecta o insuficient de les millores 

 La possibilitat que els licitadors oferisquen millores en les seues 
ofertes està expressament prevista en l’article 147 del TRLCSP, 
sempre que el PCAP haja previst expressament aquesta possibilitat, 
cas en què sindicarà aquesta circumstància en l’anunci de licitació 
del contracte. 

 A més, el PCAP haurà d’expressar els requisits, límits, modalitats i 
aspectes del contracte sobre els quals són admeses (article 67.2 del 
Reial Decret 1098/2001). 

 Sintetitzant i d’acord amb la jurisprudència reiterada, perquè 
siguen admissible les millores han de concórrer els requisits 
següents: 

a) Que s’autoritzen expressament per l’òrgan de contractació. 

b) Que guarden relació amb l’objecte del contracte. 

c) Que es mencionen detalladament en el PCAP i en els anuncis. 

d) Que es detallen amb precisió en el PCAP els requisits mínims, 
modalitats de presentació i la seua ponderació. 

 Per tant no és possible presentar millores no previstes 
expressament en el PCAP, ni millores genèriques. 

L’incompliment dels requisits assenyalats representa una 
transgressió del principi d’igualtat de tracte i de transparència. 

En els contractes fiscalitzats s’han observat nombrosos casos de 
PCAP que, preveient la possibilitat de presentar millores, contenien 
algunes de les irregularitats següents: 

- S’admetien millores genèriques. 

- No es detallava sobre quins elements s’admetien millores. 

- No es detallava la ponderació que se’ls atribuïa, ni com 
calcular-la 
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- S’admetien millores que no guardaven relació amb l’objecte 
del contracte. 

Es pot posar l’exemple d’un cas dels fiscalitzats en què l’informe 
tècnic valora les “millores” i “la comprovació documental del 
projecte”, d’un licitador en 538.729,46 euros, i aquests aspectes de 
l’oferta de l’adjudicatari es valoren en 394.490,60 euros. S’adjunta al 
dit informe tècnic un full de càlcul en què es distribueixen els 49 
punts dels criteris subjectius, i d’aquesta distribució resulta que 
l’oferta de major import obté 30,81 punts i la segona 36 punts. 
Finalment aquesta segona és l’adjudicatària, sense motivar o 
justificar en l’informe l’aparent incongruència entre la valoració en 
euros de les millores i els punts que s’han atorgat. 

La necessitat de detallar al màxim en el PCAP els requisits que han 
de complir les millores i assenyalar de manera clara i detallada 
quins seran els criteris de valoració que s’aplicaran, a més d’estar 
obligada per la mateixa normativa i pels principis generals 
assenyalats, és necessària perquè en la pràctica aquest criteri, 
considerant el que s'ha assenyalat en l’apartat g) Valoració 
insuficient o inadequada de l’oferta econòmica precedent, s’ha 
convertit, en molts casos, en un dels principals elements a l’hora de 
decidir sobre l’adjudicació d’un contracte. A vegades en el principal, 
com en un cas en què totes les ofertes econòmiques s’han valorat 
en zero punts i la decisió de l’adjudicació ha depés del resultat de la 
valoració de les millores. 

 Procediment d’adjudicació 

m) Motivació insuficient de les valoracions realitzades sobre els criteris 
subjectes a un judici de valor 

 En la fiscalització realitzada s’ha observat amb una relativa 
freqüència que les propostes d’adjudicació de les meses de 
contractació i els acords d’adjudicació realitzats per l’òrgan de 
contractació presentaven una motivació insuficient. En tots els 
casos aquestes decisions estaven basades en informes tècnics que 
contenien el mateix defecte en la major part dels casos. 

 Amb caràcter general, la jurisprudència del Tribunal Suprem s’ha 
pronunciat7 sobre quin ha de ser el contingut de la motivació perquè, 
quan siga exigible, puga ser considerada vàlidament realitzada. I pel que 
fa a això, s’ha declarat que aquest contingut ha de complir almenys 
aquestes exigències principals: 

                                                
7  Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, de 24 de 

setembre de 2014. 
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a) expressar el material o les fonts d’informació sobre les quals operarà 
el judici tècnic; 

b) consignar els criteris de valoració qualitativa que s’utilitzaran per a 
emetre el judici tècnic; i 

c) expressar per què l’aplicació d’aquests criteris condueix al resultat 
individualitzat que atorga la preferència a un candidat enfront dels 
altres. 

 Assenyala també la jurisprudència que la motivació no cal que siga 
un raonament exhaustiu i detallat en tots els aspectes i 
perspectives, i que hi ha prou que siga racional i suficient, així com 
que l’extensió tinga l’amplitud suficient perquè els interessats 
tiguen el degut coneixement dels motius de l’acte. 

 En nombroses ocasions el defecte de motivació té el seu origen en 
la redacció deficient i insuficient del PCAP8, però independentment 
que les bases no desglossen els distints apartats sí que ho exigeix el 
principi general de la motivació, article 54.2 de l’LRJAP-PAC, i els 
principis generals del TRLCSP. 

Una valoració dels criteris subjectius d’adjudicació sense expressió 
de les raons per les quals s’hi arriba no es pot admetre perquè 
resulta impossible de revisar, i pot incórrer en causa de nul·litat per 
falta de la ponderació deguda i explícita dels criteris d’adjudicació 
del procediment indicats en el plec, exigida per l’article 150 del 
TRLCSP.  

 La falta de motivació de l’adjudicació atempta de manera 
significativa contra els principis de transparència, igualtat de tracte 
i concurrència. 

 No obstant els criteris generals exposats, determinar en cada cas 
concret si es considera suficient o no la motivació de l’adjudicació 
ha resultat complex en analitzar cada cas concret. Així, per 
exemple: 

- No s’ha considerat admissible aplegar les puntuacions 
assignades als diferents licitadors sense oferir cap justificació 
de les raons que fonamentaven la puntuació atorgada a cada 
element de l’oferta objecte de valoració. 

                                                
8  En aquest sentit, l’informe del Tribunal de Comptes núm. 955, de 20 de desembre de 

2012, afirma en la seua pàgina 52: És en els plecs de clàusules administratives particulars 
on s’haurien d’haver establit amb precisió i claredat els criteris d’adjudicació i la forma de 
valoració de cadascun d’aquests perquè fossen coneguts per les empreses licitants, a fi que 
poguessen preparar les seues ofertes en coherència amb els requisits específics i les 
necessitats reals de l’Entitat contractant. 
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- Una justificació adequada de l’adjudicació, en aplicació del 
que disposa l’article 151.4 del TRLCSP, exigeix que 
s’especifiquen les raons que van motivar les puntuacions 
atorgades a cadascun dels licitadors en els diferents criteris. 
No és acceptable un informe genèric o quan s’incorpora a 
l’expedient un mer quadre de puntuacions sense que 
s’establisca la relació directa entre les puntuacions d’aquest 
quadre i les millores presentades per cada licitador i el criteri 
de valoració aplicat per arribar a aquelles puntuacions. 

- No és acceptable que l’informe tècnic sobre la valoració de les 
ofertes es limite a referir una mera assignació total de punts, 
sense diferenciar els que depenen de l’aplicació de fórmules 
dels que depenen d’un judici de valor, ni entre aquests es 
diferencia entre els distints subcriteris establits en el PCAP. 
Tampoc és acceptable que no es faça una descripció de les 
ofertes ni del procés d’aplicació a aquells dels criteris de 
valoració fixats en el plec i que motiven l’assignació de punts 
expressada, ja que d’aquesta manera és impossible fer-ne la 
revisió. 

- S’ha acceptat la remissió a l’informe tècnic realitzat pel 
personal de l’ens o a l’informe del comité d’experts que 
s’adjuntava a les propostes o als acords d’adjudicació, quan 
expressament es feien pròpies les seues conclusions i aquests 
informes estaven raonablement motivats.9 

- La valoració de les millores per les meses de contractació 
presenta en molts casos un grau excessiu de discrecionalitat 
que en algun cas arriba a l’arbitrarietat. 

n) Vulneració del procediment d’obertura de les propostes i de valoració de les 
ofertes. 

 En diversos casos s’ha incomplit el procediment establit en l’article 
150.2 del TRLCSP segons el qual L’avaluació de les ofertes d’acord amb 
els criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules es 
realitzarà després d’efectuar la d’aquells altres criteris en què no 
concórrega aquesta circumstància, i se’n deixarà constància documental. 
Previsió legal desenvolupada en l’article 27 relatiu a l’apertura dels 
sobres del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig. 

 El procediment d’apertura de les propostes i de valoració de les 
ofertes legalment establit té per finalitat contribuir a la seguretat 

                                                
9  Segons la Resolució 51/2012, de 9 de febrer del Tribunal Administratiu Central de 

Recursos Contractuals, Quan la mesa recull el contingut d’un d’aquests informes tècnics, el 
fa seu i aquest contingut passa a formar part de l’informe de la mesa, sense que se’n puga 
deduir que ha existit desistiment en l’exercici de les seues funcions, sinó que el que existeix és 
ple exercici de les seus funcions, auxiliada pels informes que ha considerat necessaris. 
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jurídica eliminant qualsevol risc d’apreciació arbitrària en 
l’apertura de les ofertes i garantir l’aplicació dels principis de 
transparència i d’igualtat de tracte, especialment en ordre a la 
valoració dels criteris que han de servir de fonament a l’adjudicació 
del contracte i per tant assegurar la selecció de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa que es predica des del mateix 
article 1 del TRLCSP. 

ñ) No constitució del comité d’experts 

 En algun cas en què el nomenament d’un comité d’experts era 
preceptiu, perquè el PCAP establia que els criteris avaluables de 
manera automàtica per aplicació de fórmules tenien una 
ponderació inferior a la corresponent als criteris la quantificació 
dels quals depenga d’un judici de valor, el PCAP no preveia la seua 
formació ni el nomenament dels seus membres, contràriament al 
que exigia l’article 150.2 del TRLCSP i l’article 29 del Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007. 

 En altres casos, el PCAP considerava com a criteris automàtics 
determinats criteris que, una vegada analitzats, realment depenien 
de l’aplicació de judicis de valor i com a resultat la suma d’aquests 
era superior als criteris avaluables de manera automàtica per 
aplicació de fórmules. En aquests casos tampoc no es va constituir 
el comité d’experts. 

 A més de la designació dels membres o el procediment per a 
designar-los en el PCAP, la publicitat de la composició del comité 
d’experts en el perfil de contractant s’ha de fer de manera 
nominativa. 

 La valoració dels criteris la quantificació dels quals depenga d’un 
judici de valor, quan la seua ponderació siga majoritària, correspon 
al comité d'experts (articles 25 del Reial Decret 817/2009) i vincularà 
a la mesa de contractació (article 160.1 del TRLCSP). 

 La funció del comité d’experts té per finalitat garantir el 
compliment degut dels principis d’igualtat i transparència,10 de 
manera que no constituir-lo quan és legalment preceptiu atempta 
contra els dits principis. 

En analitzar i concloure sobre els contractes fiscalitzats, hem considerat 
la gravetat i importància dels incompliments de cadascun d’aquests a la 
vista de les seues circumstàncies i dels criteris relacionats anteriorment. 
En cada cas s’aniran formulant les conseqüències que els incompliments 
podrien tenir en la tramitació dels expedients respectius, concloent si, 

                                                
10  Informe 1066 del Tribunal de Comptes, pàgina 54. 
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essencialment, s’ha complit o no la normativa de contractació. La 
metodologia seguida es descriu a grans trets en l’annex I. 

8. CONCLUSIONS PEL QUE FA ALS CONTRACTES FISCALITZATS 

8.1 Ajuntament d’Albal 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Gestió del servei d'arreplega i transport de residus urbans i 
servei de neteja viària” 

• Data formalització: 04-11-2013 
• Valor estimat: 6.900.000,00 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: gestió de serveis públics 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 5 
• Duració: 10 anys + 5 anys de pròrroga  

 Conclusions 

En relació amb el contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, a causa de: 

a) Motivació de la necessitat 

 L’Entitat ha considerat que l’Acord del Ple de 29 de novembre de 
2012 que va modificar l’Ordenança reguladora del servei de neteja 
viària i recollida dels residus sòlids urbans, que anava a ser licitat i 
que també va aprovar l’inici de l’expedient de contractació era 
document suficient per justificar la necessitat del contracte. 

 Con s’ha exposat en l’apartat 7.a) del present Informe, la 
Sindicatura considera que l’òrgan de contractació ha d’aprovar un 
document en el qual explícitament es determine la naturalesa i 
extensió de les necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte 
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per 
satisfer-les, d’acord amb el que estableixen els articles 22.1 i 109.1 
del TRLCSP. 

b) Informe jurídic 

L'informe jurídic previst en la disposició addicional segona, apartats 
7 i 8 del TRLCSP, no l'ha realitzat el secretari general tal com exigeix 
la normativa, si no una funcionària de Secretaria. 
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c)  Qualificació jurídica inadequada del contracte 

L'Ajuntament ha donat al contracte fiscalitzat el tractament jurídic 
establit en l'article 8 del TRLCSP per als contractes de gestió de 
serveis públics, quan, d'acord amb les condicions establides per a la 
realització del servei en els plecs, es fa patent que l'adjudicatari no 
assumeix cap risc d'explotació, en percebre una contraprestació 
mensual fixa per la prestació del servei contractat.  

El risc d'explotació comporta que el rendiment derivat de la gestió 
depén de la mateixa forma com el concessionari la du a terme i de 
la demanda dels usuaris del servei, mentre que el risc general dels 
contractes administratius és el que deriva de les circumstàncies 
imprevistes que afectarien tot contracte o del seu error de càlcul en 
fer l’oferta (el preu es pacta com a retribució del contractista i no 
depén del major o menor nombre d'usuaris). 

La qualificació jurídica dels contractes d'arreplega de residus i 
neteja viària, sense risc d'explotació per al contractista, ha sigut 
àmpliament i unànimement tractada tant per la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa, com pel Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals i la Junta Superior de Contractació 
Administrativa de la Generalitat, considerant que es tracta de 
contractes de serveis regulats en els articles 10 i 301 a 312 del 
TRLCSP. 

Aquesta circumstància té efectes molt rellevants, ja que ser 
qualificat com de serveis i no com de gestió de servicis públics 
representa que el termini d'execució no podria superar els 4 anys 
(article 303 del TRLCSP), no obstant això el contracte s'adjudica per 
a 10 anys (i 5 anys de possibles pròrrogues), exigeix obligatòriament 
la classificació del contractista (article 65 del TRLCSP) i la publicitat 
de la licitació en el DOUE per tractar-se d'un contracte SARH (fet 
que no s'ha produït).  

D'altra banda, d'acord amb l'article 183 del Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, els expedients de 
contractes de gestió de servicis públics han d'incorporar, abans de 
ser aprovats, un projecte d'explotació del servei públic, que 
comprendrà un estudi econòmic i administratiu del servei, del seu 
règim d'utilització i de les particularitats tècniques que resulten 
precises per a definir-los. No consta que s'haja elaborat el dit 
projecte. 

d) Respecte als criteris d'adjudicació 

Segons la clàusula 17 del PCAP, els criteris d'adjudicació són: 
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Aspectes econòmics 50 punts 
Aspectes tècnics 50 punts 

Projecte/servei proposat 15 punts 
Organització general de la contracta 10 punts 
Millores proposades 10 punts 
Millora específica 10 punts 
Empreses d'economia social 5 punts 

El PCAP no distingeix explícitament entre criteris avaluables 
basant-se en judicis de valor i criteris avaluables a través de la mera 
aplicació de fórmules, encara que la lectura dels plecs mostra que 
els aspectes econòmics es quantifiquen mitjançant una fórmula i 
els aspectes tècnics mitjançant judicis de valor. 

Pel que fa als criteris d'adjudicació, s'ha verificat que en l'expedient 
no se’n motiva la l’elecció (exigida per l'article 109.4 del TRLSCP) ni 
la ponderació que se’ls dóna, en perjudici dels principis de 
transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 del TRLCSP. 

e) Sobre la valoració dels aspectes econòmics 

 La fórmula utilitzada per a valorar els aspectes econòmics fa que en 
la pràctica la importància relativa real del criteri “oferta econòmica” 
siga molt inferior a la seua importància teòrica (50% del total), fet 
que en desvirtua la importància relativa perquè no manté  la 
proporcionalitat entre els imports oferits i la puntuació concedida.  

 Així, la millor oferta presentada ha obtingut 50 punts (baixa del 
10%) i la pitjor 46,1 punts (baixa del 2,5%), és a dir, només hi ha un 
diferencial de 3,9 punts assignats en la valoració del preu. 

 No obstant això, en aquest cas no ha sigut determinant en 
l'adjudicació, ja que el mateix licitador ha obtingut la màxima 
puntuació en els dos apartats, el tècnic i l'econòmic. 

f)  Sobre les millores i altres criteris d'adjudicació la ponderació dels quals 
depén d'un judici de valor 

 En la clàusula 17 del PCAP, sobre criteris d'adjudicació i ponderació 
d’aquests, les “millores proposades” es valoren amb fins a 10 punts.  

 La normativa i la jurisprudència en la matèria exigeixen que, per a 
poder valorar les millores, han de figurar detallades en el PCAP amb 
expressió dels seus requisits, límits, modalitats i característiques 
que permeten identificar-les suficientment, i guardar relació directa 
amb l'objecte del contracte. En aquest cas no es detalla 
suficientment com es valoraran els distints aspectes considerats i 
quina puntuació se'ls donarà a cadascun. 
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 La “millora específica” valora amb fins a 10 punts l'ampliació de 
contenidors soterrats sobre els previstos en el plec. La valoració de 
les millores presentades es va fer de manera proporcional al 
nombre d’illes de contenidors ofertades. Aquest criteri es devia 
haver especificat en el PCAP. 

 Aquests requisits exigits per la normativa i la jurisprudència per a 
les millores deriven de la necessitat que els licitadors concórreguen 
en condicions d'igualtat, establida en els articles 1 i 139 del TRLCSP, 
de manera que les seues ofertes siguen valorades en funció de les 
condicions i característiques pròpies del contracte que cal executar. 

 Per a la resta de criteris d'adjudicació la ponderació de la qual 
depén d'un judici de valor tampoc s'especifica de manera detallada 
com s’assignaran les puntuacions. 

g) Òrgan de contractació 

 L’adjudicació definitiva del contracte, va ser realitzada per la Junta 
de Govern Local en sessió de 14 d’octubre de 2013, encara que 
d’acord amb la clàusula 5a del PCAP, l’òrgan de contractació era el 
Ple. En al·legacions l’Ajuntament ens ha manifestat que la Junta de 
Govern Local tenia competències per Acord del Ple, encara que no 
n’ha aportat còpia. Sí que consta en la documentació revisada la 
certificació de l’Acord del Ple de 2 de desembre de 2013 en el qual es 
va donar compte de l’adjudicació. 

h) Publicitat 

 L'Entitat no ens ha remés la documentació justificativa de la 
publicitat de la formalització del contracte en el perfil de 
contractant per a acreditar el compliment de l'article 154 del 
TRLCSP. 

8.2 Ajuntament d’Alcalà de Xivert 

 Resum del contracte fiscalitzat  

• Objecte:  “Gestió del servei d'arreplega i transport de residus urbans i 
neteja viària”  

• Data formalització: 30-12-2013 
• Valor estimat: 14.459.272,80 euros 
• Tipus de contracte: gestió de serveis públics 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 2 
• Duració: 15 anys + 1 any de pròrroga. 
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 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització l’Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent per aquestes raons: 

a) Pel que fa als criteris d’adjudicació 

 Segons la clàusula del PCAP, els criteris d’adjudicació són: 

Criteris quantificables automàticament  51 punts 
Oferta econòmica 26 punts 
Millores 25 punts 

Criteris la ponderació dels quals depèn d'un  
judici de valor 49 punts 

Projecte d'execució del servei:  
Organització i pla de treball  18 punts 
Característiques tècniques dels equips 16 punts 
Presa de dades i projecte d'explotació 15 punts 

 En l’expedient no es motiva la seua elecció (exigida per l’article 
109.4 del TRLCSP: En l’expedient es justificarà adequadament l’elecció del 
procediment i la dels criteris que es tindran en consideració per a adjudicar 
el contracte) ni la ponderació que se’ls dóna, en perjudici dels 
principis de transparència i objectivitat que exigeix l’article 1 del 
TRLCSP. 

b) Valoració de l’oferta econòmica i límit a les baixes 

 L’oferta econòmica no te preponderància sobre els altres criteris 
d’adjudicació ja que la puntuació màxima que es pot donar 
representa únicament 26 punts sobre el total de 100 i, a més, 
s’estableix una limitació a les baixes, ja que no es valoraran baixes 
superiors al 5%. 

 El resultat és que dels dos licitadors presentats, un obté 26 punts 
màxims (amb baixa del 8,8%) i l’altre, al capdavall l’adjudicatari, 
amb una baixa de l’1,45% obté 24,065 punts, el que pareix una 
atribució de punts desproporcionada en relació amb l’exigua baixa 
indicada. Considerant a més que hi ha un error en el càlcul dels 
punts d’aquest licitador, ja que d’acord amb la fórmula del PCAP els 
punts atribuïbles haurien d’haver sigut 25,065. 

 El mínim de punts que ha d’obtenir una oferta que no hagués fet 
cap baixa seria de 24,7 punts. És a dir, la diferència màxima de 
puntuacions obtinguda per l’oferta econòmica entre dos licitadors 
teòrics, un que hagués presentat una oferta sense baixa i un altre 
que hagués presentat la baixa màxima admesa, seria d’1,3 punts. 
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Escassa diferència possible per a un contracte de 14,5 milions 
d’euros. 

 La combinació de la baixa ponderació de l’oferta econòmica, 
juntament amb la limitació a les baixes presentades fa que la seua 
importància, en la pràctica, siga mínima. Considerant que el valor 
estimat del contracte puja a 14.459.272,80 euros, i que la baixa total 
obtinguda puja a aproximadament 209.659 euros (l’1,45%) no 
sembla que s’haja donat compliment adequat al principi 
d’economia i de selecció de l’oferta més avantatjosa 
econòmicament que s’estableixen com a principis generals de 
contractació en l’article 1 del TRLCSP. 

 A la vista dels resultats, aquesta Sindicatura comparteix el criteri 
del Tribunal de Comptes en el sentit que no s’han d’utilitzat els 
llindars de sacietat en la valoració del criteri econòmic, ja que, a 
través d’aquests llindars es penalitzen les ofertes més barates de 
manera que, per davall d’aquest determinat límit o llindar, encara 
que baixen el preu ofertat a l’Administració, no obtenen una major 
puntuació. Aquesta actuació representa renunciar a priori i de 
manera automàtica a l’obtenció d’una possible major baixa o 
economia en el contracte.    

c) Valoració dels criteris la ponderació dels quals depén d’un judici de valor 

 El ventall possible de punts que cal assignar a les ofertes en funció 
dels criteris subjectius és molt superior al dels criteris automàtics 
que es comenten en l’apartat anterior. En el cas concret fiscalitzat, 
la diferència de punts atribuïda a ambdós licitadors per aquest 
criteri ha pujat a 28 punts. No s’han quantificat els avantatges 
econòmics que una oferta o l’altra representen per a l’Ajuntament, 
encara que els criteris que depenen d’un judici de valor han sigut 
els determinants en l’adjudicació. 

 En el criteri denominat “projecte d’execució del servei” s’inclou un 
subcriteri denominat “característiques tècniques dels equips”, en el 
qual es valoren la idoneïtat dels equips per a les característiques del 
municipi. Considerem que aquests aspectes no han de valorar-se en 
l’adjudicació del contracte, sinó en la fase prèvia d’admissió a la 
licitació (article 78 del TRLCSP), ja que s’han d’establir com a 
requisits per a la prestació adequada del servei i han de ser 
complits per tots els licitadors perquè hi siguen admesos. A més a 
més, l’article 72 del TRLCSP permet a l’òrgan de contractació, a més 
d’exigir la classificació pertinent, exigir als licitadors, fent-ho 
constar en el PCAP, que completen en la fase de selecció, no 
d’adjudicació com en aquest cas, l’acreditació de la seua solvència 
mitjançant el compromís d’adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients per a fer-ho. Aquest criteri 
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ha sigut manifestat reiteradament pel Tribunal de Comptes i el 
comparteix plenament la Sindicatura de Comptes. 

 Els tres subcriteris del “projecte d’execució del servei” manquen de 
concreció en el PCAP quant als criteris concrets que es tindran en 
consideració i la manera d’assignar la puntuació. 

 Aquest defecte del PCAP ha tingut el seu reflex en l’informe tècnic 
de valoració, que encara que molt extens i detallat, és molt parc, 
per no dir inexistent, a l’hora de manifestar la relació directa entre 
els distints aspectes ofertats (exhaustius) i la seua relació directa 
amb la puntuació atribuïda de manera global a cadascun dels 
subcriteris. En aquest sentit el Tribunal Suprem s’ha pronunciat 
sobre quin ha de ser el contingut de la motivació de les 
adjudicacions perquè siguen considerades vàlidament realitzades, i 
assenyala que És necessari que la justificació o explicació que és inherent 
a la motivació necessària incloga aquests dos elements inexcusables: (a) 
els criteris singulars de valoració qualitativa que s’han seguit per emetre el 
judici tècnic; i (b) les raons concretes per les quals l’aplicació d’aquests 
criteris valoratius condueixen, en l’exercici realitzat per cada aspirant, a la 
puntuació i qualificació concretes aplicades. (FJ 5é de la Sentència de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem de 4 de juny 
de 2014). 

d) Motivació de l’adjudicació 

 El Ple de la Corporació de 27 de novembre de 2013 adopta l’acord 
d’adjudicació però sense que la resolució estiga motivada, ja que es 
limita a fer seues les conclusions de la mesa de contractació, que al 
seu torn havia fet seues les conclusions de l’informe tècnic de 
valoració de les ofertes, el qual, com s’ha indicat, mancava d’una 
motivació insuficient. 

e) Publicitat 

 No s’ha pogut verificar la publicació de l’adjudicació ni la de la 
formalització del contracte en el Perfil de Contractant, d’acord amb 
els articles 53, 151.4 i 154 del TRLCSP. L’Ajuntament ens ha 
assenyalat que en l’any 2014 es va modificar la pàgina web 
municipal i va desaparéixer tota la documentació relativa al perfil 
de contractant. 
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8.3 Ajuntament de l’Alfàs del Pi 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Gestió indirecta del servei de clavegueram” 
• Data formalització: 30-08-2013 
• Valor estimat: 23.400.000 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: gestió de serveis públics 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 1 
• Duració:   13  anys  

 Conclusions  

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització l’Entitat ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, excepte per: 

a) Informe jurídic 

 L’informe jurídic del PCAP que realitza el secretari, previst en la 
disposició addicional segona, apartats 7 i 8, del TRLCSP, es 
considera insuficient per a un contracte de les característiques 
d’import i complexitat com el present, ja que no conclou pel que fa 
a la conformitat o disconformitat en aspectes significatius i decisius 
del contracte, com ara l’avantprojecte d’explotació econòmica, la 
clàusula d’equilibri econòmic financer de la concessió, la redacció 
insuficient de la clàusula 13 del PCAP relativa als criteris 
d’adjudicació o la no indicació del valor estimat total, informació 
requerida per als anuncis de licitació. 

b) Sobre el valor estimat del contracte 

 Els anuncis de licitació no apleguen el valor estimat total del 
contracte. També és necessari informar d’aquesta xifra a la 
Sindicatura de Comptes en complimentar la informació requerida 
per l’article 29 del TRLCSP. Tampoc no s’informa del dit valor en el 
PCAP. 

 Segons l’informe 2/2010 de la Junta Superior de Contractació 
Administrativa de la Comunitat Valenciana al preu o valor estimat 
del contracte de gestió de serveis públics ha de calcular-se 
conformement amb el que preveu l’article 88 del TRLCSP, per a tota 
la vida del contracte, prèvia elaboració per l’Administració de 
l’estudi per determinar les tarifes a què es refereix l’article 183 del 
Reglament de l’LCAP i els articles 132 i 133.1 del TRLCSP. 

 En els anuncis de licitació en el BOE i en el DOUE s’informa d’un 
valor estimat anual del contracte de 1.800.000 euros, el que 



Informe de fiscalització sobre la contractació en el sector local. Ajuntaments de població 
inferior a 50.000 habitants i altres ens. Exercicis de 2012-2013 

34 

representa, vista la duració del contracte, un valor estimat total de 
23.400.000 euros. 

c) Criteris d'adjudicació 

 Segons la clàusula 13 del PCAP, els criteris objectius d'adjudicació 
són: 

Cànon anual  35 punts 
Import de les inversions 20 punts 
Projecte de gestió del servei 20 punts 
Projecte d'inversions 15 punts 
Tipus d'interés aplicat al finançament  
de les inversions 5 punts 
Termini d'execució de la inversió 5 punts 

 No es fa una distinció entre els criteris quantificables mitjançant 
xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de les 
fórmules establides en els plecs i aquells criteris la quantificació 
dels quals depén d'un judici de valor.  

 En la descripció del contingut dels sobres amb les proposicions 
(clàusula 11 del PCAP) i el procediment d'obertura i valoració de les 
propostes, indirectament estableix com a criteris la quantificació 
del qual depén d'un judici de valor als referits als projectes de 
gestió del servei i d'inversions. 

 Pel que fa als criteris d'adjudicació, s'ha verificat que en l'expedient 
no se’n motiva l’elecció (exigida per l'article 109.4 del TRLSCP: En 
l'expedient es justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels 
criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte.) ni la 
ponderació que se’ls dóna, en perjudici dels principis de 
transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 del TRLCSP. 

 En els anuncis de licitació del contracte no s'informa dels criteris 
d'adjudicació ni de la seua ponderació, tal com s'exigeix en l'article 
150.5 del TRLCSP. 

d) Límit en els criteris econòmics 

 La fórmula utilitzada per valorar el criteri “cànon anual” té un límit 
que impedeix valorar ofertes millors que excedisquen aquest límit. 

 Considerem que no s’han d’utilitzar aquests llindars de sacietat en 
la valoració dels criteris econòmics, ja que mitjançant aquests 
llindars es penalitzen les ofertes més beneficioses econòmicament. 
Aquesta actuació representa renunciar a priori i de manera 
automàtica a l’obtenció d’un possible major ingrés derivat del 
contracte. 
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 En aquest cas l’únic licitador presentat ha ofertat un cànon 
coincident amb aquest límit. 

e) Sobre la motivació de l’adjudicació 

 Analitzat l’informe dels tècnics, sobretot pel que fa a les 
“observacions” realitzades així com a les puntuacions atorgades, cal 
manifestar: 

- L’única proposta presentada rep en l’apartat B.1, Projecte de 
Gestió de Servei una puntuació global de 12 punts sobre 20, 
atés que en alguns dels apartats en què es divideix el projecte 
se li atorga una puntuació zero, perquè l’oferta no preveu el 
Fons de Renovació Anual, que, encara que no s’exigeix en el 
PCAP, sí que s’exigeix en el PPT. Aquest Fons consta de les 
“activitats que cal desenvolupar en les infraestructures del 
servei”, l’“manteniment i renovació sistemàtica de les xarxes” 
així com les activitats d’“ampliació o gran reforma”. 

- Igualment l'informe constata que no es diferencia entre els 
ingressos d'explotació i el cost del servei; no es determinen de 
manera fixa les quantitats destinades per a inversió i 
renovació en l'Avantprojecte d'Explotació Econòmica del 
Servei; no es determinen els costos parcials que permetran 
determinar el cost del servei; en el Projecte de Gestió es fa 
referència a l'existència d'un magatzem-taller però sense 
concretar la ubicació o localització exacta ni el termini de 
posada en marxa; oferta un sistema d'informació geogràfica 
però sense especificar terminis per a implantar-lo i posada en 
funcionament i, finalment, en el Projecte de Gestió del Servei 
no se cita la proposta d'actuacions que cal realitzar d'acord 
amb  “l'avantprojecte d'explotació econòmica” que , tot i no 
ser vinculant, estableix les bases de partida per a la 
configuració de l'oferta del licitador. 

D'acord amb això, sembla raonable concloure que, atesa la 
importància qualitativa de les observacions realitzades en l'Informe 
dels tècnics respecte als criteris que obeeixen a un judici de valor, i 
que en els paràgrafs anteriors se n'han detallat algunes, la mesa i 
l'òrgan de contractació havien d'haver deliberat i motivat si l'oferta 
presentada s'ajustava a les condicions establides en els plecs i, per 
tant, a les necessitats de l'Ajuntament. 
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8.4 Ajuntament d'Algemesí  

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Contracte mixt que inclou la gestió del servei públic 
d'estacionament limitat i controlat de vehicles en la via pública sota 
control d'horari i de l'aparcament subterrani (2a planta) i el contracte 
de serveis de manteniment de la 1a planta del soterrani d'aparcament 
de la Plaça del Mercat”  

• Data formalització: 27-11-2012 
• Valor estimat: 5.000.000 d’euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: gestió de serveis públics 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 2 
• Duració: 20 anys amb possibilitat de prorrogar 5 anys més. 

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, a causa de: 

a) Qualificació jurídica inadequada del contracte 

 L'Ajuntament ha donat al contracte fiscalitzat el tractament jurídic 
establit en el TRLCSP per als contractes de gestió de serveis públics 
(article 8 del TRLCSP), en modalitat de gestió interessada (article 
277.b del TRLCSP). 

 D'acord amb les condicions establides per a la realització del servei 
en els plecs, es fa patent que l'adjudicatari no assumeix cap risc 
d'explotació, ja que percep una contraprestació mínima per la 
prestació del servei contractat. En aquest sentit, en la clàusula 27b 
del PCAP s’estableix que l'Ajuntament compensarà l'adjudicatari 
anualment per la diferència entre la recaptació real i els ingressos 
mínims previstos (inicialment 177.000 euros a l'any).  

 Per establir aquesta clàusula l’Ajuntament s’empara en l’article 180 
de l’RGLCAP que preveu la possibilitat que s’establesca un ingrés 
mínim en favor de qualsevol de les parts associades quan el 
resultat de l’explotació no arribe a cobrir un import de beneficis 
determinat 

 La normativa europea en matèria de contractació i la jurisprudència 
tant d’europea com d’espanyola han reiterat que la qualificació de 
l'objecte d'un contracte com de gestió de servei públic exigeix, com 
a condició sine qua non, la transferència del risc d'explotació al 
contractista, circumstància que no es dóna en el cas present, per 
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tant es tracta d'un contracte de serveis dels definits en l'article 10 
del TRLCSP. 

 La Sindicatura opina que l’article 180 de l’RGLP resulta incompatible 
amb la normativa i jurisprudència europea, però reconeixem que no 
existeix –o almenys el desconeixem– cap pronunciament 
jurisprudencial espanyol exprés sobre els casos concrets de 
contractes de gestió de serveis públics en la modalitat de gestió 
interessada, si bé opinem que s’ha d’aplicar el criteri general. 

 La interpretació en un sentit o en altre té efectes molt rellevants, ja 
que el ser qualificat com de serveis i no com de gestió de serveis 
públics, representaria que el termini d'execució no podria superar 
els 4 anys, amb dos anys de possibles pròrrogues (article 303 del 
TRLCSP), no obstant això el contracte s'adjudica per a 20 anys 
prorrogables per cinc més i exigia obligatòriament la classificació 
del contractista quan l'import de licitació siga superior a 120.000 
euros (article 65 del TRLCSP) i la publicitat de la licitació en el DOUE 
per tractar-se d'un contracte SARH  (fet que no s'ha produït).  

 D’altra banda, d’acord amb l’article 183 del Reial Decret 1098/2001, 
els expedients de contractes de gestió de serveis públics han 
d’incorporar, abans de ser aprovats, un projecte d’explotació del 
servei públic, que comprendrà un estudi econòmic i administratiu 
del servei, del seu règim d’utilització i de les particularitats 
tècniques que calga per definir-lo. No consta que s’haja elaborat 
aquest projecte. 

 En addició a això, l’Ajuntament ha considerat el contracte fiscalitzat 
com mixt, perquè agrupa tres prestacions diferents amb 
qualificació jurídica diferent. Considerem que es pot haver produït 
un abús de la norma ja que s’han agrupat tres prestacions que 
mantenen una certa relació dos a dos, però no entre les tres. 

b) Criteris d’adjudicació 

 Pel que fa als criteris d’adjudicació, s’ha verificat que en l’expedient 
no se’n motiva l’elecció, exigida per l’article 109.4 del TRLCSP: En 
l’expedient es justificarà adequadament l’elecció del procediment i la dels 
criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte, ni la 
ponderació que se’ls dóna, en perjudici dels principis de 
transparència i objectivitat que exigeix l’article 1 del TRLCSP. 

 No s’ha donat compliment a l’obligació de reflectir en l’anunci de 
licitació els criteris d’adjudicació que s’utilitzaran en cada cas 
concret, acompanyats de la seua ponderació. 
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c) Millores 

 En la clàusula desena del PCAP sobre els criteris d’adjudicació 
basats en judicis de valor, es valoren fins a 10 punts les millores en 
el servei sense cap cost per a l’Ajuntament, però sense concretar o 
especificar cal indicació sobre els requisits, límits, modalitats i 
aspectes del contracte sobre els quals són admissibles les millores. 

 La normativa i la jurisprudència en la matèria exigeixen que per a 
poder valorar les millores a fi de determinar quina és l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, cal que els plecs establisquen els 
criteris de valoració que s’hi hagen d’aplicar, i que aquestes 
millores han de figurar detallades en el plec de clàusules 
administratives particulars amb expressió dels seus requisits, 
límits, modalitats i característiques que permeten identificar-les 
suficientment, i guardar relació directa amb l’objecte del contracte. 

 Aquests requisits exigits per la normativa i la jurisprudència per a 
les millores deriven de la necessitat que els licitadors concórreguen 
en condicions d’igualtat, establida en els articles 1 i 139 del TRLCSP, 
de manera que les seues ofertes siguen valorades en funció de les 
condicions i característiques pròpies del contracte que cal executar. 

8.5 Ajuntament d’Almoradí 

 Resum del contracte fiscalitzat  

• Objecte: “Arreplega de Residus Sòlids Urbans i Transport a Planta 
Autoritzada” 

• Data formalització: 04-09-2013 
• Valor estimat:  5.173.692  euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: administratiu especial 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 4 
• Duració: 10 anys sense pròrrogues  

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, a causa de: 

a) Motivació de la necessitat 

 No consta que s'haja realitzat l'informe o documentació 
justificativa en què es determine la naturalesa i extensió de les 
necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte projectat, així 
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, 
d'acord amb allò que s'ha regulat en els articles 22.1 i 109.1 del 
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TRLCSP. L'informe jurídic del secretari general de l'Ajuntament 
assenyala expressament aquesta obligació legal.  

b) Sobre la qualificació jurídica del contracte  

 L'Ajuntament qualifica aquest contracte d’ administratiu especial 
dels regulats en l'article 19.1.b) del TRLCSP. Aquesta qualificació 
jurídica, segons el parer de la Sindicatura, és errònia, atés que 
l'objecte del contracte és la prestació d'un servei de competència 
municipal, i per tant, es tractaria d'un contracte de serveis o un 
contracte de gestió de serveis públics, en funció del risc d'explotació 
que assumisca l'empresa adjudicatària. 

 En l'informe jurídic no es motiven les raons per les quals es 
qualifica el contracte d’ administratiu especial i no de serveis, que 
és la seua vertadera naturalesa, atés que no es justifica la 
transferència del risc al contractista.  

 En la qualificació d'un contracte és d'aplicació com a element 
delimitador l'objecte d’aquest, i en aquest cas és clara: la prestació 
de serveis d'arreplega de residus; serveis que es troben inclosos en 
la categoria 16 “Serveis de clavegueram i eliminació de deixalles” de 
l’annex II del TRLCSP. 

 Compartim el criteri adoptat per la Junta Superior de Contractació 
Administrativa de la Generalitat Valenciana, en l'Informe 9/2009, de 
14 de desembre, en el sentit que la categoria del contracte 
administratiu especial en l'actual TRLCSP és “residual”, i només 
s'aplica quan l'objecte de la prestació no s'inclou en els supòsits de 
l'article 5 del TRLCSP. 

 Per tant, la qualificació del contracte fiscalitzat ha de ser de serveis.  

 D'altra banda, la qualificació jurídica d'aquest tipus de contractes 
d'arreplega de residus, sense risc d'explotació per al contractista (en 
el contracte fiscalitzat no hi ha risc per al contractista, ja que se li 
paga una quantitat anual fixa), ha sigut àmpliament i 
unànimement tractada sota l'actual LCSP/TRLCSP tant per la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa, com pel Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals i la Junta Superior 
de Contractació Administrativa de la Generalitat, considerant que 
es tracta de contractes de serveis que es troben definits en els 
articles 10 i 301 a 312 del TRLCSP. 

 Aquesta circumstància té efectes molt rellevants ja que ser 
qualificat de serveis i no d’administratiu especial representa que el 
termini d'execució no podria superar els 4 anys (article 303 del 
TRLCSP), no obstant això el contracte s'adjudica per a 10 anys i 
exigeix obligatòriament la classificació del contractista (article 65 
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del TRLCSP) i la publicitat de la licitació en el BOE i en el DOUE per 
tractar-se d'un contracte SARH (fet que no s'ha produït).  

c) Pel que fa als criteris d'adjudicació 

 Pel que fa als criteris d'adjudicació, en la documentació revisada no 
es motiva l'elecció dels criteris d'adjudicació (exigida per l'article 
109.4 del TRLCSP: En l'expedient es justificarà adequadament l'elecció del 
procediment i la dels criteris que es tindran en consideració per a adjudicar 
el contracte) ni la ponderació que se’ls dóna, en perjudici dels 
principis de transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 del 
TRLCSP. 

 Segons la clàusula 14 del PCAP, els criteris es ponderen així: 

 Criteris quantificables econòmicament   
Oferta econòmica 15 punts 

 Criteris la ponderació dels quals depén d'un judici de valor 
Qualitat en el projecte de treball 10 punts 
Estudi econòmic 5 punts 

d) Valoració dels criteris la ponderació dels quals depén d'un judici de valor 

 La redacció de l'apartat B) de la clàusula 14 del PCAP, on es 
determinen els criteris la ponderació dels quals depén d'un judici 
de valor, és imprecisa, pateix de falta de concreció quant als criteris 
que es tindran en consideració i la manera d'assignar la puntuació.  

 En addició a això considerem que alguns dels aspectes tractats en 
valorar la “qualitat en el projecte de treball” no han de valorar-se en 
l'adjudicació del contracte sinó en la fase prèvia d'admissió a la 
licitació (article 78 del TRLCSP), ja que han d'establir-se com a 
requisits per a la prestació adequada del servei i han de ser 
complits per tots els licitadors per a ser-hi admesos. Amb més 
motiu, l'article 72 del TRLCSP, permet a l'òrgan de contractació, a 
més d'exigir la classificació pertinent, exigir als licitadors, fent-ho 
constar en el PCAP, que completen en la fase de selecció, no 
d'adjudicació com en aquest cas, l'acreditació de la seua solvència 
mitjançant el compromís d'adscriure a l'execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients per a això. Aquest criteri 
ha sigut manifestat reiteradament pel Tribunal de Comptes i és 
plenament compartit per la Sindicatura. 

e) Valoració de l’oferta econòmica 

 Encara que en aquest cas el contracte ha sigut adjudicat a l’oferta 
amb millor proposició econòmica, la fórmula utilitzada redueix el 
pes relatiu real de l’oferta econòmica sobre la ponderació total. 
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f) Sobre les ofertes desproporcionades 

 Els criteris establits per determinar si una oferta té caràcter 
anormal o desproporcionat no s’ajusten al que estableix l’article 85 
“Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries en 
les subhastes”, del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

g) Publicitat 

 No consta que s’haja publicat l’anunci de licitació en el perfil de 
contractant 

8.6 Ajuntament d’Alzira (2012) 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Prestació del servei de veu i dades, així com el 
subministrament, posada a punt, gestió i manteniment dels 
elements que s’hi relacionen”  

• Data formalització: 17-12-2012 
• Valor estimat: 701.695 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: de serveis  
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 3 
• Duració: 4+2 anys 

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, a causa de: 

a) Motivació de la necessitat 

 Pel que fa a la documentació justificativa de la necessitat i idoneïtat 
del contracte consta un succint informe del servei de projectes i 
infraestructures. Seria convenient que en aquesta mena d'informes 
s'assenyalés “la naturalesa i extensió de les necessitats que 
pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, que han de 
ser determinades amb precisió”, tal com requereix l'article  22.1 del 
TRLCSP. 
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b) Fiscalització prèvia 

 L'Ajuntament no ha justificat que la Intervenció haja realitzat la 
fiscalització prèvia de l'aprovació de la despesa, d'acord amb el que 
estableix l'article 109.3, paràgraf segon del TRLCSP. 

c) Informe jurídic 

 No consta l'informe jurídic previst per la DA2a, apartat 7, paràgraf 
2n del TRLCSP (Correspon a l'òrgan de contractació aprovar l'expedient i 
l'obertura del procediment d'adjudicació en els termes que regula l'article 
110. L'aprovació del plec de clàusules administratives particulars anirà 
precedida dels informes del secretari o, si és el cas, del titular de l'òrgan 
que tinga atribuïda la funció d'assessorament jurídic de la corporació, i de 
l'interventor) previ a l'inici de l'expedient. 

d) Criteris d'adjudicació 

 Els criteris d'adjudicació establits en els plecs són especialment 
complexos i en l'expedient no se’n motiva l’elecció (exigida per 
l'article 109.4 del TRLSCP: En l'expedient es justificarà adequadament 
l'elecció del procediment i la dels criteris que es tindran en consideració per 
a adjudicar el contracte) ni la ponderació que se’ls dóna, en perjudici 
dels principis de transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 
del TRLCSP. 

Els criteris d'adjudicació són: 
Preu  80 punts 
Millores 51 punts 
Projecte tècnic 42 punts 
Atenció al client 10 punts 
Qualitat i solvència 10 punts 
Pla de garantia 10 punts 
Implantació del servei 6 punts 
Accés a informació 11 punts 

Total 220 punts 

 No es fa una distinció entre els criteris quantificables mitjançant 
xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de les 
fórmules establides en els plecs i aquells criteris la quantificació 
dels quals depén d'un judici de valor. De la lectura del PCAP, pel 
procediment per a la presentació dels sobres, i per l'obertura 
d’aquests posteriorment, es dedueix que únicament el preu és el 
criteri valorable a través de la mera aplicació de fórmules. 

 No s'ha donat compliment a l'obligació de reflectir en l'anunci de 
licitació els criteris d'adjudicació que seran utilitzats en cada cas 
concret, acompanyats de la seua ponderació. 
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e) Criteris d’adjudicació que es poden valorar mitjançant xifres o 
percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules 

 L’oferta econòmica no té preponderància sobre els altres criteris 
d’adjudicació, atés que la puntuació màxima que se li pot donar 
representa únicament el 36,4% del total, en clara contradicció amb 
allò que regula l’article 150.2 del TRLCSP, que assenyala que es 
donarà preponderància a aquells criteris que es puguen valorar 
mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera 
aplicació de fórmules establides en els plecs enfront dels criteris la 
quantificació dels quals depén de judicis de valor. 

 La fórmula utilitzada per a valorar el factor preu fa que en la 
pràctica no s’assigne la màxima puntuació a cap oferta de les 
presentades. En l’expedient examinat, l’oferta més econòmica rep 
54,2 punts sobre un màxim de 80 punts. 

 En definitiva, la fórmula utilitzada ocasiona que la importància 
relativa real dels criteris que es poden valorar mitjançant xifres o 
percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules (la 
millor oferta solament ha obtingut el 24,6% dels punts totals 
disponibles) siga molt inferior a la ja per si mateix baixa 
importància teòrica (36,4% del total). 

f) Criteris d’adjudicació la ponderació dels quals depén d’un judici de valor 

 Els criteris la ponderació dels quals depén d’un judici de valor 
representen un 63,6% del total, percentatge que es considera 
excessiu a la vista del que disposa l’article 150.2 del TRLCSP 
esmentat i del mateix contingut dels plecs. Determinades qüestions 
que estan incloses com a possibles aspectes de millora o a valorar 
del projecte que es presente haurien d’establir-se com a requisits 
mínims del servei a prestar, fet que reduiria el pes de la 
subjectivitat de la valoració. 

 Entre aquests criteris s’inclouen millores, valoració del projecte 
tècnic, atenció a clients, qualitat, experiència i solvència del 
licitador, garanties, etc. 

 En la clàusula desena, apartat 5, del PCAP, s’estableix una 
puntuació de fins a deu punts a la qualitat, solvència i experiència 
dels licitadors. Aquest criteri no és admissible, ja que l’experiència 
dels licitadors no pot ser considerada com un paràmetre puntuable 
a l’efecte d’obtenir l’adjudicació. Cal entendre, doncs, que totes les 
empreses que acrediten la solvència requerida estan igualment 
capacitades per a executar el contracte i, en conseqüència, 
l’adjudicació s’ha de realitzar en funció d’altres criteris. 
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g) Motivació de l’adjudicació 

 L’informe tècnic que valora aquestes qüestions, tot i ser detallat, no 
fonamenta la relació entre les distintes alternatives presentades i la 
puntuació que se’ls atorga. La mesa de contractació fa seu el dit 
informe sense major motivació. 

h) Obertura de proposicions per a valorar les ofertes 

 En el mes de setembre de 2012 es van celebrar tres reunions de la 
mesa de contractació per a l’obertura dels diferents tipus de sobre 
amb les ofertes. Solament en la tercera reunió, la mesa de 
contractació acorda remetre la documentació als tècnics municipals 
perquè realitzen la baremació de les ofertes, els quals emeten l’1 
d’octubre de 2012 un únic informe valorant tant els criteris 
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules establides 
en els plecs com els criteris no quantificables automàticament la 
ponderació dels quals depén d’un judici de valor. 

 Aquest procediment de valoració de les ofertes no és conforme amb 
el que estableix l’article 150 del TRLCSP, segons el qual L’avaluació 
de les ofertes conformement als criteris quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules es realitzarà després d’efectuar prèviament la 
d’aquells altres criteris en què no concórrega aquesta circumstància i se’n 
deixarà constància documental. 

 En addició a això, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment l’LCSP, estableix en el seu article 27 
“Obertura dels sobres” això: 1. A tal efecte, l’obertura d’aquestes 
documentacions es portarà a terme en un acte de caràcter públic, […] 2. En 
aquest acte solament s’obrirà el sobre corresponent als criteris no 
quantificables automàticament i es lliurarà a l’òrgan encarregat de 
valorar-los la documentació que s’hi continga; així mateix, es deixarà 
constància documental de totes les actuacions.  

 El procediment de la mesa atempta contra el principi de no 
discriminació i igualtat de tracte als candidats establit en l’article 1 
del TRLCSP. 

i) Publicitat 

 No hem pogut verificar la publicitat de la licitació, de l’adjudicació i 
de la formalització del contracte en el perfil de contractant, ja que, 
segons ens han informat, és deguda a qüestions informàtiques, ja 
que l’Ajuntament en setembre de 2014 va publicar una nova web 
que no permetia accedir a aquesta documentació (ens han 
proporcionat documentació auxiliar justificativa de la seua 
publicació). 
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j) Comité d’experts 

 L’article 150.2  del TRLCSP estableix que Quan en una licitació que se 
seguisca per un procediment obert o restringit s’atribuïsca als criteris 
avaluables de manera automàtica per aplicació de fórmules una 
ponderació inferior a la corresponent als criteris la quantificació dels quals 
depenga d’un judici de valor, s’haurà de constituir un comité que compte 
un mínim de tres membres, format per experts no integrats en l’òrgan 
proponent del contracte i amb qualificació apropiada, al qual correspondrà 
realitzar l’avaluació de les ofertes conformement a aquests últims criteris, 
o encarregar aquesta avaluació a un organisme tècnic especialitzat, 
degudament identificat en els plecs. 

 En el cas present no s’ha constituït el dit comité d’experts, que tant 
per exigència legal donada la preponderància dels criteris 
subjectius, com per la complexitat d’aquests resultava clarament 
necessària. 

8.7 Ajuntament d’Alzira (2013) 

 Resum del contracte fiscalitzat  

• Objecte: “Prestació del servei de conservació i manteniment 
dels parcs, jardins, jardins viaris, alineacions d'arbres, 
jardineres, cobridors d’escocells, zones forestals i recintes 
municipals”  

• Data formalització: 14-05-2013 
• Valor estimat: 4.500.000 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: de serveis  
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 13 
• Duració: 4 anys+2 anys de pròrrogues 

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent pel fet que: 

a) Fiscalització prèvia 

 L'Ajuntament no ha justificat que la Intervenció haja realitzat la 
fiscalització prèvia de l'aprovació de la despesa, d'acord amb el que 
estableix l'article 109.3, paràgraf segon del TRLCSP. 

b) Informe jurídic 

 No consta l'informe jurídic previst per la DA2a, apartat 7, paràgraf 
2n del TRLCSP (Correspon a l'òrgan de contractació l'aprovació de 
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l'expedient i l'obertura del procediment d'adjudicació en els termes que 
regula l'article 110. L'aprovació del plec de clàusules administratives 
particulars anirà precedida dels informes del secretari o, si és el cas, del 
titular de l'òrgan que tinga atribuïda la funció d'assessorament jurídic de 
la corporació, i de l'interventor) previ a l'inici de l'expedient. 

c)  Criteris d'adjudicació 

En la documentació revisada no es motiva l'elecció dels criteris 
d'adjudicació (exigida per l'article 109.4 del TRLSCP: En l'expedient es 
justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels criteris que es 
tindran en consideració per a adjudicar el contracte.) ni la ponderació 
que se’ls dóna, en perjudici dels principis de transparència i 
objectivitat que exigeix l'article 1 del TRLCSP. 

Segons el PCAP, els criteris es ponderen així: 

Criteris avaluables de manera automàtica  
Oferta econòmica 50 punts 
Quadre de preus 10 punts 
Millores tècniques  10 punts 

Criteris que depenen d'un judici de valor 
Proposta de gestió 30 punts 

No s'ha donat compliment a l'obligació de reflectir en l'anunci de 
licitació els criteris d'adjudicació que seran utilitzats en cada cas 
concret, acompanyats de la seua ponderació. 

d) Valoració de l’oferta econòmica 

 La fórmula utilitzada, juntament amb el mecanisme de baixes 
desproporcionades, ocasiona que la importància relativa real del 
criteri “Oferta econòmica” siga molt inferior a la seua importància 
teòrica (50% del total), fet que desvirtua la importància relativa de 
l’oferta econòmica, que no manté la proporcionalitat entre els 
imports ofertats i la puntuació obtinguda. 

 En aquest cas, la millor oferta presentada ha obtingut 50 punts 
(baixa del 8%) i la pitjor 46,47 punts (baixa del 4%), és a dir, 
solament hi ha un diferencial de 3,53 punts assignats en la 
valoració. 

e) Sobre les ofertes desproporcionades 

 Els criteris establits per determinar si una oferta té caràcter 
anormal o desproporcionat, no s’ajusten al que estableix l’article 85 
“Criteris per a apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries 
en les subhastes” del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
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Administracions Públiques i desincentiven la presentació de baixes 
en el preu de licitació, ja que, en la pràctica, s’han considerat 
anormals o desproporcionades les baixes superiors al 8,03% del 
preu de licitació. 

f) Obertura de proposicions per a valorar ofertes 

 En el mes de gener de 2013 se celebraren tres reunions de la mesa 
de contractació per a l’obertura dels diferents tipus de sobre amb 
les ofertes. Solament en la tercera reunió, la mesa de contractació 
acorda remetre la documentació als tècnics municipals perquè 
realitzen la baremació de les ofertes, els quals emeten el 13 de març 
de 2013 un únic informe valorant tant els criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules establides en els plecs 
com els criteris no quantificables automàticament la ponderació 
dels quals depén d’un judici de valor. 

 Aquest procediment de valoració de les ofertes no és conforme amb 
el que estableix l'article 150 del TRLCSP, segons el qual L'avaluació 
de les ofertes d'acord amb els criteris quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules es realitzarà després d'efectuar prèviament la 
d'aquells altres criteris en què no concórrega aquesta circumstància i se’n 
deixarà constància documental.  

 En addició a això, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desplega parcialment l’LCSP, estableix en l'article 27 “Obertura dels 
sobres” el següent: 1. A tal efecte, l’obertura d’aquestes documentacions 
es portarà a terme en un acte de caràcter públic, […] 2. En aquest acte 
solament s’obrirà el sobre corresponent als criteris no quantificables 
automàticament i es lliurarà a l’òrgan encarregat de valorar-los la 
documentació que s’hi continga; així mateix, es deixarà constància 
documental de totes les actuacions.  

 El procedir de la mesa atempta contra el principi de no 
discriminació i igualtat de tracte als candidats establit en l'article 1 
del TRLCSP. 

g) Publicitat 

 No hem pogut verificar la publicitat de la licitació, de l'adjudicació i 
de la formalització del contracte en el perfil de contractant,  que 
segons ens han informat, és deguda a qüestions informàtiques, ja 
que l'Ajuntament al setembre de 2014 va publicar una nova web 
que no permetia accedir a aquesta documentació (ens han 
proporcionat documentació auxiliar justificativa de la seua 
publicació). 
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8.8 Ajuntament de Burjassot 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Noves instal·lacions esportives.- Projecte de regeneració 
integral urbana 613 habitatges Riu, cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional de la Unió Europea FEDER” 

• Data formalització: 01-02-2012 
• Valor estimat: 491.379,31 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: obres 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 34 
• Duració: 5 mesos 

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent pel fet que: 

a) Respecte als criteris d'adjudicació 

 Segons la clàusula 12 del PCAP, els criteris d'adjudicació són: 

Preu 5 punts 

Millores 45 punts  

 S'ha verificat que en l'expedient no es motiva l’elecció, exigida per 
l’article 109.4 del TRLSCP (En l'expedient es justificarà adequadament 
l'elecció del procediment i la dels criteris que es tindran en consideració per 
a adjudicar el contracte.) ni la ponderació que se’ls dóna, en perjudici 
dels principis de transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 
de l’LSC. 

 En el cas examinat, no sols no es motiven els criteris d'adjudicació 
triats, sinó que existeix en l'expedient una “Nota interior en relació 
amb el nou Plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de les obres de noves instal·lacions esportives en el 
Barri dels 613 habitatges de Burjassot” del director tècnic del 
projecte, de 19 de juliol de 2011, en el qual expressament es 
recomana uns criteris d'adjudicació molt diferents: CRITERIS 
D'ADJUDICACIÓ. Pel que fa als criteris d'adjudicació, entenem que s'hi 
haurien d'incorporar el preu, les millores i una mesura de creació 
d'ocupació semblant a l'original però de menor entitat en el pes percentual 
(e.g. preu 50%; millores 35%; ocupació 15%). Aquest últim aspecte 
requereix revisió jurídica.  
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b) Sobre el criteri preu 

 Els criteris que poden valorar-se mitjançant xifres o percentatges 
obtinguts a través de la mera aplicació de les fórmules establides en 
els plecs, és a dir l'oferta econòmica en aquest cas, no tenen 
preponderància sobre els altres criteris d'adjudicació atés que la 
puntuació màxima que es pot donar a aquesta representa 
únicament el 10% del total, en clara contradicció amb allò que s'ha 
regulat en l'article 134.2 de l’LCSP, que assenyala que es donarà 
preponderància a aquells criteris que puguen valorar-se mitjançant 
xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de 
fórmules establides en els plecs enfront dels criteris la quantificació 
dels quals depén de judicis de valor.  

 La resta de criteris, que representen el 90% de la puntuació total, 
depenen per a quantificar-los de l'aplicació de judicis de valor. 

c)  Límit a les baixes de preu 

 Amb un tipus d'eixida de 579.827,59 euros (IVA inclòs), en el PCAP 
s'estableix expressament una baixa màxima admissible de 9.827,59 
euros (un 1,7%). Conseqüència d'aquesta limitació és que de les 34 
ofertes presentades, 31 van presentar una  proposta econòmica de 
570.000 euros.  

 La baixa ponderació del criteri “preu”, junt amb la limitació a la 
valoració de les baixes presentades fa que la seua importància siga, 
en la pràctica, nul·la. Aquest mecanisme entra en contradicció amb 
el que estableix l'article 134 de l’LCSP, que determina l'adjudicació 
del contracte a l'oferta econòmicament més avantatjosa, i 
representa renunciar a priori i de manera automàtica a l'obtenció 
d'una possible major baixa econòmica en el preu del contracte, en 
contra dels principis d'economia i d'eficient utilització dels fons 
establits en l'article 1 de la LCSP. 

 En al·legacions l’Ajuntament ha manifestat que aquesta forma de 
procedir estava justificada en la conveniència de no perdre 
subvencions FEDER que finançaven el projecte. Pel que fa a això la 
Sindicatura considera que obtenir aquest finançament addicional 
no ha de justificar l’elaboració d’uns PCAP poc ajustats als principis 
generals de contractació. 

d)  Sobre les millores 

 En el PCAP es valora amb fins a 45 punts (sobre un total de 50) les 
millores sense cap cost per a l'Ajuntament, que s'inclouen en un 
annex al PCAP. 
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 El sistema establit en el PCAP per a valorar les millores i per tant les 
ofertes presentades, és confús i poc transparent, ja que mescla la 
dita valoració amb la consideració de baixes temeràries, però no 
s'explica clarament com es valoraran. Sembla confondre les 
millores amb les baixes (l'informe del tècnic que valora les ofertes 
corrobora aquesta impressió, que es consideren les millores com a 
baixes). 

 La valoració de les millores, encara que basades en xifres d'unitats 
d'obra i valoració, no és automàtica i incorpora un component molt 
important de judici de valor. Aquesta aplicació de judicis de valor es 
manifesta, per exemple, quan en l'informe tècnic de valoracions 
s'assenyala que vistes les ofertes presentades, així com la disparitat en la 
valoració, […] el tècnic que subscriu ha uniformat les millores […]; també 
es manifesta en l'acceptació, indeguda, d'una millora genèrica no 
prevista, tal com s'assenyala més avant. 

 Aquesta circumstància és important, en tant que l'avaluació de les 
ofertes d'acord amb els criteris quantificables “mitjançant xifres o 
percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de les fórmules 
establides en els plecs” ha de realitzar-se després d'efectuar 
prèviament la d'aquells altres criteris en què no concórrega aquesta 
circumstància i se n’ha de deixar constància documental. També és 
rellevant per al nomenament d'un comitè d'experts. 

 La normativa i la jurisprudència en la matèria exigeixen que, per 
poder valorar les millores a fi de determinar quina és l'oferta 
econòmicament més avantatjosa, és necessari que els plecs 
establisquen els criteris de valoració que s’hi hagen d'aplicar. 
Aquestes millores s’han de detallar en el plec de clàusules 
administratives particulars amb expressió dels seus requisits, 
límits, modalitats i característiques que permeten identificar-les 
suficientment, i guardar relació directa amb l'objecte del contracte. 

 Aquests requisits exigits per la normativa i la jurisprudència per a 
les millores deriven de la necessitat que els licitadors concórreguen 
en condicions d'igualtat, establida en els articles 1 i 123 de l’LCSP, 
de manera que les seues ofertes siguen valorades en funció de les 
condicions i característiques pròpies del contracte que s’ha 
d’executar. 

 En l'oferta adjudicatària es va admetre una millora consistent en 
“millora a disposició de l'Ajuntament per import de 79.500 euros 
més IVA”, que representa un 16,5% del preu d'adjudicació. Aquesta 
millora genèrica no és admissible legalment per la seua naturalesa 
indefinida, ja que les millores han d'estar previstes expressament 
en el PCAP i aquesta no ho estava. 
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 La valoració de l'oferta adjudicatària, eliminant aquesta millora no 
admissible, hauria quedat per darrere d'altres licitadors. 

 A més, aquesta circumstància és un indici del deficient sistema 
establit per a valorar les ofertes, ja que si no s'hagués establit una 
limitació a la presentació de baixes en l'oferta econòmica i aquesta 
s'hagués ponderat de manera raonable (per exemple com es 
proposava en la nota interior del director tècnic del projecte, de 19 
de juliol de 2011, abans citada) es podria haver obtingut un estalvi 
per a l'Ajuntament de 93.810 euros (IVA inclòs) si la millora 
indeterminada assenyalada s'hagués aplicat a reduir l'oferta 
econòmica. 

e)  Comitè d'experts 

 L'article 134.2 de la LCSP estableix que Quan en una licitació que se 
seguisca per un procediment obert o restringit s’atribuïsca als criteris 
avaluables de manera automàtica per aplicació de fórmules una 
ponderació inferior a la corresponent als criteris la quantificació dels quals 
depenga d’un judici de valor, s’haurà de constituir un comité que compte 
un mínim de tres membres, format per experts no integrats en l’òrgan 
proponent del contracte i amb qualificació apropiada, al qual correspondrà 
realitzar l’avaluació de les ofertes conformement a aquests últims criteris, 
o encarregar aquesta avaluació a un organisme tècnic especialitzat, 
degudament identificat en els plecs. 

 En el present cas no s'ha constituït el dit comitè d'experts, fet que 
incompleix l'esmentada exigència legal, ja que l’Ajuntament en tot 
moment ha considerat que la valoració de les millores no estava 
basada en judicis de valor. 

f) Obertura de proposicions per a valorar les ofertes  

 El procediment previst en el PCAP no arreplegava el que estableix 
l'article 134.2 de l’LCSP que determina que L'avaluació de les ofertes 
d'acord amb els criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de 
fórmules es realitzarà després d'efectuar prèviament la d'aquells altres 
criteris en què no concórrega aquesta circumstància, i se’n deixarà 
constància documental. 

 En addició a això, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment l’LCSP, estableix en el seu article 27 
“Obertura dels sobres” això: 1. A tal efecte, l’obertura d’aquestes 
documentacions es portarà a terme en un acte de caràcter públic, […] 2. En 
aquest acte solament s’obrirà el sobre corresponent als criteris no 
quantificables automàticament i es lliurarà a l’òrgan encarregat de 
valorar-los la documentació que s’hi continga; així mateix, es deixarà 
constància documental de totes les actuacions. 
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 En una única reunió de la mesa de contractació es van obrir els 
sobres amb les 34 ofertes tècniques i econòmiques presentades i es 
van remetre el tècnic municipal perquè emetés un informe.  

 Posteriorment l'enginyer municipal va emetre un únic informe 
valorant, de les 34 ofertes presentades, tant els criteris 
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules establides 
en els plecs com els criteris no quantificables automàticament la 
ponderació dels quals depén d'un judici de valor.  

 Aquest procediment de valoració de les ofertes no és conforme amb 
el que estableix el ja esmentat article 134.2 de l’LCSP i article 27 del 
Reial Decret 817/2009, i atempta contra el principi de no 
discriminació i igualtat de tracte als candidats establit en l'article 1 
de l’LCSP. 

 L’Ajuntament en al·legacions manifesta que en tot moment ha 
considerat que la valoració de les millores no estava basada en 
judicis de valor i per tant no ha incomplit la normativa assenyalada 
en aquest apartat. 

g) Motivació de l'adjudicació 

 L'informe tècnic de valoració de les ofertes, a més de les 
incorreccions ja assenyalades, no està realitzat amb la precisió, 
concreció o motivació necessària de manera que relacione les 
ofertes i les valoracions atribuïdes.  

 Consegüentment la proposta de la mesa de contractació i l'acord 
d'adjudicació, que es basen en l’esmentat informe tècnic, no estan 
degudament motivades. 

h) Publicitat 

 No consta que l'Ajuntament haja realitzat la publicitat de la 
formalització del contracte en el BOP, i indica, com a mínim, les 
mateixes dades mencionades en l'anunci d'adjudicació, d'acord 
amb l'article 138 de l’LCSP. 
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8.9 Ajuntament del Campello (2012) 

 Resum del primer contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Subministrament d'energia elèctrica en distints punts de 
consum de l'Ajuntament” 

• Data formalització: 25-06-2012 
• Valor estimat: 796.610,17 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte:  subministraments 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 2 
• Duració: 1 any  

 Conclusió 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització l’Entitat ha complit de manera raonable la normativa 
vigent. 

8.10 Ajuntament del Campello (2013) 

 Resum del segon contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Servei de neteja d'edificis, locals i instal·lacions municipals.” 
• Data formalització: 13-09-2013 
• Valor estimat: 3.600.000 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte:  serveis 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 16 
• Duració:  4 anys + 2 de pròrroga  

 Conclusió 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització l’Entitat ha complit de manera raonable la normativa 
vigent. 

8.11 Ajuntament de Dénia 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Servei públic de manteniment i neteja de platges de Dénia”  
• Data formalització: 16-10-2012 
• Valor estimat: 7.256.692,59 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: gestió de serveis públics 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 7 
• Duració: 10 anys 
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 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent pel fet que: 

a) Qualificació jurídica inadequada del contracte 

 L’Ajuntament ha donat al contracte fiscalitzat el tractament jurídic 
establit en el TRLCSP per als contractes de gestió de serveis públics 
(article 8 del TRLCSP), quan d’acord amb les condicions establides 
per a realitzar el servei en el PCAP es fa patent que l’adjudicatari no 
assumeix cap risc d’explotació i es limita a percebre una 
contraprestació fixa per la prestació del servei contractat. 

 La jurisprudència ha reiterat que la qualificació de l’objecte d’un 
contracte com de gestió de servei públic exigeix, com a condició sine 
qua non, la transferència del risc d’explotació al contractista, 
circumstància que no es dóna en el cas present, per tant es tracta 
d’un contracte de serveis dels definits en l’article 10 del TRLCSP. 

 Aquesta circumstància té efectes molt rellevants, ja que com que és 
qualificat de serveis i no de gestió de serveis públics, representa 
que el termini d’execució no podria superar els 4 anys (article 303 
del TRLCSP), tanmateix el contracte s’adjudica per a 10 anys, 
exigeix obligatòriament la classificació del contractista (article 65 
del TRLCSP) i la publicitat de la licitació en el DOUE per tractar-se 
d’un contracte SARH (fet que no s’ha produït). 

 D’altra banda, d’acord amb l’article 183 del Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, els expedients de 
contractes de gestió de serveis públics han d’incorporar, abans de 
ser aprovats, un projecte d’explotació del servei públic, que 
comprendrà un estudi econòmic i administratiu del servei, del seu 
règim d’utilització i de les particularitats tècniques que calga per 
definir-lo. No consta que s’haja elaborat el dit projecte. 

b) Sobre l’informe jurídic 

 L’informe jurídic del PCAP que realitza el secretari, previst en la 
disposició addicional segona, apartats 7 i 8, del TRLCSP, es 
considera insuficient per a un contracte d’aquestes característiques 
(import i complexitat), ja que no fonamenta jurídicament cap 
aspecte del PCAP, alguns dels quals, com la qualificació jurídica, els 
criteris de valoració i les millores, són controvertits tal com es posa 
de manifest en aquestes conclusions. 
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c) Criteris d’adjudicació 

 Segons el PCAP, els criteris es ponderen així: 

 Criteris avaluables d’acord amb judicis de valor 
 Projecte d’explotació del servei 30 punts 
 Innovació 10 punts 
 Aspectes ambientals 4 punts 
 D’altres aspectes 6 punts 

 Criteris avaluables de manera automàtica 
 Millores 50 punts 

 Els criteris d’adjudicació del contracte no es consideren raonables, 
ja que el preu del servei licitat no es considera criteri d’adjudicació. 

 Segons el PCAP El preu no es considera criteri d’adjudicació atés que s’ha 
estudiat el preu del servei necessari i no es creu que siga el més convenient, 
a causa de l’excel·lència que s’ha d’aconseguir per al servei, sinó més aviat 
totes les millores sobre el projecte dels serveis tècnics municipals. Es 
considera insuficient aquesta motivació del criteri adoptat a la vista 
de l’article 109.4 del TRLCSP, que estableix: En l’expedient es 
justificarà adequadament l’elecció del procediment i la dels criteris que es 
tindran en consideració per adjudicar el contracte. Tampoc està 
justificada la ponderació aplicada, en perjudici dels principis de 
transparència i objectivitat que exigeix l’article 1 del TRLCSP. 

 En aquest sentit, cal manifestar que el preu té una característica 
pròpia que no tenen els altres criteris i és que constitueix la 
contraprestació del contracte que correspon a l’Administració. 

 Llevat de casos excepcionals, degudament justificats, el preu ofertat 
ha de tenir un pes fonamental en la valoració de cada oferta, 
perquè és el criteri objectiu i econòmicament quantificable que 
millor sol revelar el grau d’eficiència dels licitadors. 

 Si l’“excel·lència” era una condició “que s’ha d’assolir per al servei”, 
les millores i els aspectes relacionats amb la qualitat del servei 
haurien d’haver-se inclòs expressament en l’apartat de serveis 
mínims licitats i valorar degudament ponderat el factor preu de 
l’oferta. 

 Finalment, la conseqüència de la no inclusió del factor preu en els 
criteris de valoració és que s’ha impedit que es poguessen produir 
baixes sobre el preu de licitació, el que sembla contradir el principi 
d’economia i d’utilització eficient dels recursos públics. 

 No s’ha donat compliment a l’obligació de reflectir en l’anunci de 
licitació els criteris d’adjudicació que seran utilitzats acompanyats 
de la seua ponderació. 
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d) Criteris la ponderació dels quals depén d’un judici de valor 

 Tal com s’assenyala en els apartats f) i g) següents, les “millores” 
que segons el PCAP són els únics “criteris avaluables de manera 
automàtica”, en realitat no ho són, fet que dóna lloc, com 
s’assenyala més endavant, a la presentació d’unes ofertes amb 
millores molt heterogènies, la valoració de les quals presenta un alt 
grau d’arbitrarietat (posada de manifest expressament en l’informe 
tècnic de valoració que s’esmenta en l’apartat g). 

 Per tant, els criteris la ponderació dels quals depén d’un judici de 
valor, realment representen un 100% del total, que es considera 
excessiu vist el que disposa l’article 150.2 del TRLCSP esmentat, de 
la relativa simplicitat del servei que s’ha de prestar i del mateix 
contingut dels plecs, ja que qüestions que estan incloses com a 
possibles aspectes de millora o que cal valorar del projecte que es 
presente s’haurien d’establir com a requisits mínims del servei que 
cal prestar, fet que reduiria el pes de la subjectivitat de la valoració. 

e) Comitè d’experts 

 En el cas present no s’ha constituït el comité d’experts, que, tant 
per exigència legal atesa la preponderància dels criteris subjectius, 
ja que el 100% de la puntuació s’atribueix a criteris subjectes a un 
judici de valor, com per la complexitat d’aquests, resultava 
clarament necessària. 

 L’article 150.2 del TRLCSP estableix que: Quan en una licitació que se 
seguisca per un procediment obert o restringit s’atribuïsca als criteris 
avaluables de manera automàtica per aplicació de fórmules una 
ponderació inferior a la corresponent als criteris la quantificació dels quals 
depenga d’un judici de valor, s’haurà de constituir un comité que compte 
un mínim de tres membres, format per experts no integrats en l’òrgan 
proponent del contracte i amb qualificació apropiada, al qual correspondrà 
realitzar l’avaluació de les ofertes conformement a aquests últims criteris, 
o encarregar aquesta avaluació a un organisme tècnic especialitzat, 
degudament identificat en els plecs. 

f) Pel que fa a les millores en el PCAP 

 El PCAP no conté cap indicació sobre els requisits, límits, modalitats 
i aspectes del contracte sobre els quals són admeses les millores, tal 
com exigeix la normativa vigent. S’admeten com a millores aquelles 
aportacions de personal, béns i equips quantificables objectivament que 
constitueixen una augment de la qualitat del servei les millores en béns 
tindran relació amb el servei que cal executar i l’objecte del contracte. 

 Aquesta delimitació de les millores és imprecisa i ha fet en la 
pràctica que es presentaren millores en les propostes dels licitadors 
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molt diferents, bastants de les quals van ser rebutjades i no 
valorades en l'informe tècnic de valoració. 

 Tenint en compte el gran pes que s'atribueix a les millores en la 
valoració de les ofertes (el 50%) hauria d'haver-se definit molt 
millor quin tipus de millores eren admissibles, i com s'anaven a 
valorar. 

 En aquest sentit, la normativa (article 67.2.j del Reial Decret 
1098/2001) i la jurisprudència en la matèria, exigeixen que, per a 
poder valorar les millores a fi de determinar quina és l'oferta 
econòmicament més avantatjosa, és necessari que els plecs 
establisquen els criteris de valoració que s’hi hagen d'aplicar, i 
aquestes millores han de figurar detallades en el PCAP amb 
expressió dels seus requisits, límits, modalitats i característiques 
que permeten identificar-les suficientment, i guardar relació directa 
amb l'objecte del contracte. 

 Aquests requisits exigits per la normativa i la jurisprudència per a 
les millores deriven de la necessitat que els licitadors concórreguen 
en condicions d'igualtat, establida en els articles 1 i 139 del TRLCSP, 
de manera que les seues ofertes siguen valorades en funció de les 
condicions i característiques pròpies del contracte que s’ha 
d’executar. 

g) Sobre les millores oferides per l'adjudicatari 

 Una de les millores més importants oferides per l'adjudicatària 
consistia en la Construcció i maneig d'una instal·lació de tractament 
d'algues, l'encaix de la qual en el concepte de “béns i equips” 
necessaris per al servei de manteniment i neteja de platges és 
dubtós, atés que més aviat es tracta d'instal·lacions per al 
tractament de residus.  

 L'àmbit de la millora excedeix, raonablement, els requisits, límits, 
modalitats i aspectes del contracte que per a les millores s'estableix 
en el PCAP, per la qual cosa s'incompliria l'article 67.2.j) del Reial 
Decret 1098/2001, i, d'acord amb la jurisprudència, la millora no 
devia haver sigut admesa ni valorada. 

 El preu d'aquesta millora que figura en l'oferta puja a 1.005.010,77 
euros i representa un 13,85% del valor estimat del contracte. 

 En l'informe tècnic de valoració s'afirma que:  

 Pel que fa a millores d'instal·lacions. La primera qüestió que subjau 
és si és possible o no la inclusió, a la qual cosa el tècnic que subscriu 
(opina que) es tracta d'una gestió de l'alga i per (tant) serien béns o 
equips lligats al servei. No obstant això el tècnic que subscriu no 
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aprofundirà més sobre l'assumpte ja que per part de l'aspirant es diu 
textualment: ‘La valoració econòmica d'aquesta millora s'ha realitzat 
a preus de mercat posant-se a disposició de l'Ajuntament l'import 
corresponent per a la construcció de la instal·lació sota aquesta o una 
altra configuració’, el que puja a 1.005.010,77 € (sense IVA). No 
obstant això per ser exigència de plec no es poden comptabilitzar el 
lloguer de terrenys, la tramitació de projectes, la formació de 
drenatge i el dipòsit de lixiviats ni l'execució de solera i encara menys 
el transport a destinació final ni consum de serveis. 

 Encara que el tècnic que realitza l'informe, tal com expressament 
assenyala, no aprofundeix en la qüestió, la mesa de contractació sí 
que hauria d'haver-ho fet, ja que una de les funcions que li 
atribueix l'article 22 del Reial Decret 817/2009, és valorar les 
distintes proposicions i haver fonamentat la decisió d'admetre-la o 
no, per les raons abans assenyalades i tenint en compte, 
especialment, que el dit tècnic no va considerar idonis elements de 
la millora esmentada que representaven un 74% del cost total. No 
obstant això, la mesa, incorrectament, no es va manifestar sobre la 
qüestió i va acceptar sense major tràmit les conclusions de 
l'informe tècnic obviant altres consideracions jurídiques.  

 Tant la mesa com l'òrgan de contractació en les decisions que els 
corresponen en el procediment de la contractació, de proposar 
l'adjudicació la primera i d'adjudicar el segon, no motiven 
suficientment els seus acords, ja que, simplement, es limiten a fer 
seues les conclusions de l'informe tècnic de valoració de les ofertes, 
que contenia un interrogant que corresponia resoldre als dits 
òrgans. 

h) Error en la valoració de les ofertes 

 L'informe tècnic de valoració de les ofertes conté un error molt 
important, ja que, a pesar d'assenyalar expressament els 
components de les millores de l'oferta guanyadora que no es poden 
comptabilitzar, no s'eliminen de la valoració totes les millores no 
acceptades, sinó només algunes, i per tant se sobrevalora 
indegudament.  

 La conseqüència és que si s'hagués sumat correctament (sense 
incloure-hi millores rebutjades), l'oferta guanyadora no hauria 
resultat ser l'adjudicatària, ja que la millor valorada hauria sigut 
l'oferta presentada per una altra empresa. 

i)  Sobre l'execució de les millores contractades 

 El 2 de juny de 2015 es va sol·licitar a l'Ajuntament que informés 
sobre la situació actualitzada de l'execució de les millores oferides 
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pel contractista. Es va rebre contestació el 12 de juny, de la que es 
dedueixen els comentaris següents: 

- La construcció de la planta de processament d'algues, millora 
valorada en 1.005.010 euros (39% de les millores) i inclosa en el 
contracte formalitzat, no s'havia iniciat encara. Segons se'ns 
ha informat no consta justificació d’aquest endarreriment.  

 Ens informen que a l'abril de 2014 el contractista va sol·licitar 
a l'Ajuntament els terrenys per a poder executar la planta. En 
la valoració de la millora s'inclouen 300.000 euros per a lloguer 
dels terrenys durant 10 anys. No obstant això, la millora no 
estava condicionada al fet que fos l'Ajuntament qui hagués de 
facilitar els terrenys. 

- Per al conjunt de les millores l'Ajuntament ens ha informat 
que l'execució global d’aquestes, transcorreguts dos anys dels 
deu previstos contractualment, puja a un 9,55%. Aquest grau 
d'execució és molt baix respecte del grau d'execució teòric, 
que hauria de ser del 20%. Gran part de les millores 
proposades, una vegada transcorregut l'exercici per al qual 
van ser proposades són irrecuperables. 

 Finalment, cal destacar que la no execució d'una millora, per causa 
imputable al contractista, constitueix un incompliment contractual, 
al qual haurien d'aplicar-se les conseqüències previstes en la Llei. 

8.12 Ajuntament de l'Eliana 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Amb pluralitat d'objecte en la prestació conjunta del servei 
de neteja viària i de neteja d'edificis i servei d'arreplega i transport de 
residus vegetals” 

• Data formalització: 14-09-2012 
• Valor estimat: 5.788.540,92 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte:  de serveis 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 3 
• Duració: 4 anys + 2 anys de pròrrogues 

 Conclusions 

En relació amb el contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització l'Entitat ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, excepte per: 
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a)  Criteris d'adjudicació 

 En la documentació revisada no es motiva l'elecció dels criteris 
d'adjudicació (exigida per l'art 109.4 del TRLSCP: En l'expedient es 
justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels criteris que es 
tindran en consideració per a adjudicar el contracte.) ni la ponderació 
que se’ls dóna, en perjudici dels principis de transparència i 
objectivitat que exigeix l'article 1 del TRLCSP. 

 No s'ha donat compliment a l'obligació de reflectir en l'anunci de 
licitació els criteris d'adjudicació que seran utilitzats en cada cas 
concret, acompanyats de la seua ponderació. 

 La fórmula utilitzada per a valorar el factor preu fa que en la 
pràctica es reduïsca la seua preponderància respecte de la teòrica. 
L'oferta amb menor baixa presentada ha rebut 41 punts de 60 
possibles. Una hipotètica oferta que no hagués realitzat cap baixa 
hauria rebut 28 punts sobre un màxim de 60 que rep l'oferta més 
beneficiosa. 

b) Publicitat de la formalització 

 No s'ha publicat la formalització del contracte en el perfil de 
contractant, tal com s'exigeix en l'article 154 del TRLCSP. 

8.13 Ajuntament de Novelda 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Servei de neteja d'edificis escolars i dependències 
municipals” 

• Data formalització: 01-04-2012 
• Valor estimat: 2.920.000 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte:  de serveis 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 4 
• Duració: 2 anys amb una possibilitat de pròrroga de 2 anys  

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització, l'Entitat ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, excepte per: 

a) Motivació de la necessitat 

 No consta que s'haja realitzat l'informe o la documentació 
justificativa en què es determine la naturalesa i l'extensió de les 
necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte projectat, així 
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com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, 
d'acord amb el que regulen els articles 22.1 i 109.1 del TRLCSP. 

b) Justificació de la urgència 

 És un contracte que s'adjudica amb la tramitació d'urgència. No 
obstant això no consten en l'expedient les raons que justifiquen la 
dita tramitació abreujada. Segons l'article  112.1 del TRLCSP, Podran 
ser tramitats d'urgència els expedients corresponents als contractes, la 
realització dels quals responga a una necessitat inajornable o que siga 
necessari accelerar-ne l'adjudicació per raons d'interès públic. A tal efecte, 
l'expedient haurà de contenir la declaració d'urgència feta per l'òrgan de 
contractació, degudament motivada. 

 En el present cas ni consta la dita justificació, ni objectivament es 
donen les circumstàncies que permeten observar dita urgència, ja 
que el contracte de neteja anterior tenia una data de finalització 
predeterminada i les actuacions administratives per a la nova 
licitació haurien d'haver-se iniciat amb el temps suficient per a la 
seua tramitació ordinària. 

c) Criteris d'adjudicació 

 En la documentació revisada no es motiva l'elecció de criteris 
d'adjudicació (exigida per l'article 109.4 del TRLCSP: En l'expedient es 
justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels criteris que es 
tindran en consideració per a adjudicar el contracte), ni la ponderació 
que se'ls adjudica, en perjudici dels principis de transparència i 
objectivitat que exigeix l'article 1 del TRLCSP. 

 La valoració dels dos components que integren els criteris 
d'adjudicació que depenen d'un judici de valor no coincideix ni en 
el PCAP ni en el PPT, ja que estan invertides les valoracions que 
corresponen a cada un. 

 No s'ha complit amb l'obligació de reflectir en l'anunci de licitació 
els criteris d'adjudicació que seran utilitzats en cada cas concret, 
acompanyats de la seua ponderació. 

 Els criteris per a valorar les baixes de caràcter anormal o 
desproporcionades no coincideixen tampoc ni en el PCAP ni en el 
PPT 

d) Criteris objectius que depenen d'una fórmula 

 La fórmula utilitzada per a valorar el preu de l'oferta econòmica fa 
que en la pràctica es reduïsca la seua ponderació respecte de la 
teòrica. En el cas analitzat, una oferta que no hagués realitzat cap 
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baixa, rebria 38,3 punts sobre un màxim de 40 que rep l'oferta més 
beneficiosa, fet que minimitza la importància d'aquest criteri. 

 El segon component dels criteris objectius fa referència a les 
"millores quantificades". Vista la composició d'aquestes millores 
exposades de forma concreta i detallada en el PPT, seria més 
raonable incloure-les entre les exigències mínimes del servei que 
s'ha de prestar. Tres dels quatre licitadors obtenen la màxima 
puntuació (25 punts). 

 En definitiva, la fórmula utilitzada per a valorar el preu i el 
mecanisme de millores quantificades ocasiona que la importància 
relativa real dels criteris que puguen valorar-se mitjançant xifres i 
percentatges obtinguts mitjançant la mera aplicació de fórmules 
siga molt inferior a la seua importància teòrica (60% del total). 

e) Altres millores 

 D'altra banda, en la clàusula 12, apartat 3 del PCAP sobre criteris 
d'adjudicació i ponderació, es valoren fins a 30 punts Altres millores 
en el servei sense càrrec addicional que propose el licitador, però no conté 
cap indicació dels requisits, límits, modalitats i aspectes del 
contracte sobre els que són admeses les millores. 

 La normativa i la jurisprudència en la matèria, exigeixen que per a 
poder valorar les millores a fi de determinar quin és l'oferta 
econòmicament més avantatjosa, cal que els plecs establisquen els 
criteris de valoració que s'hi hagen d'aplicar, i les dites millores han 
de figurar detallades en el plec de clàusules administratives 
particulars, tot expressant-hi els requisits, els límits, les modalitats 
i característiques que permeten identificar-les suficientment i 
guardar relació directa amb l'objecte del contracte. 

 Aquests requisits exigits per la normativa i la jurisprudència per a 
les millores deriven de la necessitat que els licitadors concórreguen 
en condicions d'igualtat, de manera que les seues ofertes siguen 
valorades en funció de les condicions i característiques pròpies del 
contracte que s'ha d'executar. 

 En l'informe de les ofertes presentades realitzat pel tècnic 
municipal del Medi Ambient de l'Ajuntament, no hi ha una 
motivació o correlació clara, fora del dubte raonable, entre la 
puntuació que atorga a cada una de les ofertes amb el contingut de 
les millores proposades. 
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f) Publicitat 

 Quant a la publicitat de l'adjudicació, l'Ajuntament ha facilitat la 
publicitat en el DOUE de 16 de març de 2012, però no en la resta de 
butlletins oficials (BOP i BOE). 

 En aquest mateix sentit, pel que fa a la publicitat de la 
formalització, hem verificat que s'ha publicat en el BOP i en el BOE, 
però no consta que s'haja publicat en el DOUE ni en el perfil de 
contractant. 

8.14 Ajuntament d'Ondara 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Renovació del paviment en el cacs urbà” 
• Data formalització: 18-01-2013 
• Valor estimat: 1.165.843,52 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: obres 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 10 

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització, l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, a causa de: 

a) Motivació de la necessitat 

 L’Entitat ha considerat que la inclusió de la justificació de la 
necessitat en el PCAP era document suficient per justificar la 
necessitat del contracte. 

 Com s’ha exposat detalladament en l’apartat 7.a) del present 
Informe, la Sindicatura considera que l’òrgan de contractació ha 
d’aprovar un document en la fase de preparació de l’expedient en el 
qual explícitament es determine la naturalesa i extensió de les 
necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte projectat, així 
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, d’acord 
amb el que estableixen els articles 22.1 i 109.1 del TRLCSP. 

b) Criteris d'adjudicació 

Segons la clàusula 10a del PCAP, els criteris es ponderen així: 
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Criteris avaluables de forma automàtica 51 punts 
Major baixa econòmica 3 punts 
Contractació de personal d'Ondara 10 punts 
Pagament de factures (retard) 7 punts 
Despeses a càrrec del contractista 25 punts 
Termini de garantia 6 punts 

Criteris dependents d'un judici de valor 49 punts 
Millores tècniques sense cost addicional 33 punts 
Comprovació documental del projecte 16 punts 

 Quant als criteris d'adjudicació, en la documentació revisada no es 
motiva l'elecció dels criteris d'adjudicació (exigida per l'article 109.4 
del TRLSCP: En l'expedient es justificarà adequadament l'elecció del 
procediment i la dels criteris que es tindran en consideració per a adjudicar 
el contracte) ni la ponderació que se'ls adjudica, en perjudici dels 
principis de transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 del 
TRLCSP. 

 Els criteris d'adjudicació quantificables automàticament mitjançant 
fórmules, no tenen preponderància sobre els altres criteris 
d'adjudicació, ja que en la primera reunió de la mesa de 
contractació el 28 d'agost de 2013 es va acceptar una reclamació  
presentada per la Federació d'Obres Públiques i Auxiliars de la 
Província d'Alacant perquè s'anul·lés un dels criteris d'adjudicació, 
valorat en 7 punts, que consideraven il·legal. Acceptada la 
reclamació, resulta que els criteris avaluables de forma automàtica 
es redueixen a 44 punts davant els 49 punts dels criteris avaluables 
depenent d'un judici de valor. 

 La mesa de contractació no tenia competència per a aprovar dita 
modificació, ja que correspon a l'òrgan de contractació. 

 A més a més, per aplicació de l'article 150 del TRLCSP, aqueix canvi 
obligaria al nomenament d'un comitè d'experts, fet que no es va 
produir. 

c) Criteris avaluables de forma automàtica 

 Els criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica estan 
redactats de manera que en la pràctica no tenen cap 
preponderància en el mecanisme d'adjudicació, tal com es pot 
comprovaren el resultat de la licitació: 

- De les deu ofertes presentades, nou obtenen el màxim 
possible, és a dir, 41 punts sobre els 44 possibles, fet que 
implica que l'adjudicació del contracte s'ha decidit en funció 
de la valoració dels criteris basats en judicis de valor, en clara 
contradicció amb el que estableix l'article 150.2 del TRLCSP. 
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- Cap empresa ha realitzat baixa en el preu, ja que una baixada 
de 300.000 euros (màxim valorat) concedia 3 punts, però 
assumir les despeses d'honoraris i direcció d'obra per un 
import de 81.511,06 euros concedia 25 punts. La desproporció 
és evident i tots els licitadors han obtingut la màxima 
puntuació per aquest concepte que representa un 7% del preu 
de licitació. 

d) Criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor 

 Els criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor es 
valoren en 49 punts. 

 Dins d'aquests criteris, l'apartat "Millores" es valora amb 33 punts i 
el de "Comprovació documental del projecte municipal" es valora 
en 16 punts. 

 Pel que fa a les "Millores", que han sigut el criteri fonamental per a 
adjudicar el contracte, en els plecs no es fixen els criteris detallats 
sobre la valoració que cal realitzar dels distints apartats en què 
poden concretar-se. 

 En definitiva, es pot concloure que la delimitació de les millores és 
imprecisa i tenint en compte el gran pes que se'ls atribueix en la 
valoració de les ofertes (el 33%), s'hauria d'haver definit molt millor 
la valoració que es dóna a cada una de les millores admissibles. La 
normativa i la jurisprudència en la matèria, exigeixen que per a 
poder valorar les millores han de figurar detallades en el PCAP, tot 
expressant-hi els requisits, els límits, les modalitats i 
característiques que permeten identificar-les suficientment i 
guardar relació directa amb l'objecte del contracte. En aquest cas, 
no es detalla suficientment com es valoraran els diversos aspectes 
considerats i quina puntuació se'ls atorgarà a cada un. 

 Aquests requisits exigits per la normativa i la jurisprudència per a 
les millores deriven de la necessitat que els licitadors concórreguen 
en condicions d'igualtat, establides en els article 1 i 139 del TRLCSP, 
de manera que les seues ofertes siguen valorades en funció de les 
condicions i característiques pròpies del contracte que s'ha 
d'executar. 

e) Motivació de l'adjudicació 

 El problema observat en analitzar el PCAP es materialitza 
necessàriament en l'informe del tècnic municipal que valora les 
ofertes, en el qual s'estableix de nou la importància relativa de cada 
un dels subapartats de les millores i fixa el criteri de distribució dels 
punts, obviant que aquesta decisió  solament pot correspondre a 
l'òrgan de contractació i recollir-se en el PCAP. Analitzat el dit 
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informe, hem observat que es fa una descripció detallada de les 
ofertes presentades pels licitadors i es valora en euros cada una. 

 El resultat d'aquest informe es que es valoren les millores i la 
comprovació documental del projecte d'un licitador en 538.729,46 
euros, i la valoració de l'oferta de l'adjudicatari és de 394.490,60 
euros. 

 A l'informe s'adjunta un full de càlcul en el qual es distribueixen els 
49 punts dels criteris subjectius, i d'aquesta distribució resulta que 
l'oferta de major import obté 30,81 punts i la segona, finalment 
l'adjudicatària, 36 punts. No es motiva o justifica l'aparent 
incongruència entre la valoració en euros i els punts atorgats. 

 La mesa i l'òrgan de contractació van confirmar la proposta de 
l'informe tècnic. 

 En opinió d'aquesta Sindicatura s'ha produït un excés en la 
discrecionalitat admissible en la valoració de les ofertes, resultat 
del qual, per una distribució de punts no prevista en el PCAP s'ha 
adjudicat el contracte a una oferta econòmicament pitjor que una 
altra amb un import quantificable a partir de les dades del propi 
expedient en 144.239 euros, sense que en l'expedient s'hi 
justifiquen les raons, fet que es contrari al que disposa l'article 150 i 
l'article 1 del TRLCSP que estableix l'obligació de seleccionar l'oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

 En al·legacions, l’Ajuntament manifesta pel que fa a la valoració de 
l’informe tècnic el següent: 

“Naturalment esta elecció té un element de discrecionalitat tècnica 
ineludible, però volem remarcar que tal discrecionalitat està 
motivada expressament i extensament en l’esmentat informe, de 
manera que els licitadors van poder conéixer el perquè de la decisió 
municipal. Destaquem que cap licitador va impugnar l’adjudicació. 

Tampoc s’accepta que s’haja procedit a adjudicar el contracte a una 
oferta econòmicament pitjor. Tinga’s en compte que la contractació 
s’adjudica a l’oferta considerada més avantatjosa en el seu conjunt 
(incloses les millores, clar està). És congruent amb la clàusula 15ª del 
PCAP que diu textualment que el contracte s’adjudicarà “al licitador 
que haja presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, sense 
atendre exclusivament al valor econòmic de la mateixa”. El 
procediment de contractació tenia diversos criteris d’adjudicació, i 
això suposa que el preu no és l’única cosa a tindre en compte, és a 
dir, no es tracta d’una “subhasta”. 
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f) Publicitat 

 No s'informa del valor total estimat en l'anunci de la licitació en el 
BOP, sols s'informa de l'import anual. 

 L'Entitat no ens ha facilitat la documentació justificativa d'haver 
publicat l'adjudicació i formalització del contracte en el perfil de 
contractant (durant la fiscalització no es trobava operatiu) i en un 
diari oficial, d'acord amb els articles 53,151.4 i 154 del TRLCSP. 

En les seues al·legacions l'Ajuntament fa una última consideració de 
caràcter general que, per expressar una problemàtica comuna al sector 
local, recollim textualment. Tot això sense perjudici de la importància 
dels incompliments indicats en aquest apartat de l'Informe: 

Consideració general. La legislació sobre contractació del sector públic és 
complexa i subjecta a nombroses variacions, que dificulta la seua aplicació 
efectiva i correcta, la qual cosa exigix un coneixement especialitzat per part 
del personal funcionari. Este Ajuntament manca en general de suficients 
mitjans personals i materials per a poder complir satisfactòriament amb la 
ingent quantitat de normes existents, en tots els camps, inclòs el de 
contractació, on no un hi ha negociat amb personal específica i 
especialment destinat a tal matèria. El nivell d’exigència que es després de 
l’Esborrany de l’Informe de la Sindicatura de Comptes, suposa l’existència 
en l’Ajuntament d’uns mitjans i una especialització tècnica que ni existix 
ni segurament pot existir a curt-mig termini (perquè hi ha altres carències 
també en altres camps). Això posa de manifest sobretot un problema 
generalitzat: les insuficiències de la major part dels Ajuntaments xicotets i 
mitjans per a fer front de forma solvent a tota l’enorme normativa de totes 
les matèries a què han d’atendre els ajuntaments. 

No obstant això, entenem que l’Ajuntament d’Ondara, en el contracte que 
ens ocupa, va complir de forma solvent amb els punts més essencials de la 
normativa sobre contractació, si bé efectivament no va tindre en compte les 
conseqüències que es derivaven de l’estimació d’una al·legació (i 
consegüent necessitat d’anomenar un comité d’experts) ni va procedir al 
tràmit de publicar l’adjudicació efectuada. 

En tot cas, es pren bona nota de tots els aspectes ressaltats en l’Esborrany 
d’Informe per a millorar d’ara en davant l’aplicació de la legislació sobre 
contractació pública. 
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8.15 Ajuntament d'Ontinyent 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Gestió del servei de piscina coberta ubicada en el 
poliesportiu municipal” 

• Data formalització: 07-08-2013 
• Valor estimat: n/d euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: gestió de serveis públics 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 2 
• Duració:  15 anys + 10 anys de pròrroga  

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització, l'Entitat ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, excepte per: 

a) Motivació de la necessitat 

 L'entitat no ens ha facilitat cap document de l'òrgan de contractació 
en què es determine la naturalesa i l'extensió de les necessitats que 
pretenen cobrir-se amb el contracte projectat, així com la idoneïtat 
del seu objecte i contingut per a satisfer-les, d'acord amb el que 
regulen els articles 22.1 i 109.1 del TRLCSP. 

b) Sobre el valor estimat del contracte 

 Ni el PCAP ni els anuncis recullen el valor estimat del contracte. 
També cal informar d'aqueixa xifra a la Sindicatura de Comptes en 
formalitzar la informació requerida per l'article 29 del TRLCSP. 

 Segons l'informe 2/2010 de la Junta Superior de Contractació 
Administrativa de la Comunitat Valenciana el preu o valor estimat 
del contracte de gestió de serveis públics s'ha de calcular de 
conformitat amb el que preveu l'article 88 del TRLCSP per a tota la 
vida del contracte, amb l'elaboració prèvia per part de 
l'Administració de l'estudi a què es refereix l'apartat següent. 

c) Projecte d'explotació 

 D'acord amb l'article 183 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, els expedients dels contractes de 
gestió de serveis públics han d'incorporar, abans d'aprovar-los, un 
projecte d'explotació del servei públic que comprendrà un estudi 
economicoadministratiu del servei, del seu règim d'utilització i de 
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les particularitats tècniques que resulten necessàries per a definir-
lo. No consta que s'hi haja elaborat el dit projecte. 

d) Pel que fa als criteris d'adjudicació 

 Segons el PCAP, els criteris d'adjudicació són: 

Criteris objectius 80 punts 
Major cànon 20 punts 
Major inversió a càrrec del concessionari      30 punts 
Tarifes bàsiques per aplicar                             30 punts 

Criteris subjectius 20 punts 
Projecte de gestió i esportiu                             10 punts 
Pla de manteniment                                         10 punts 

 Quant als criteris d'adjudicació, hem verificat que en l'expedient no 
es motiva la seua elecció (exigida per l'article 109.4 del TRLSCP: En 
l'expedient es justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels 
criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte) ni la 
ponderació que se'ls adjudica, en perjudici dels principis de 
transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 de l’LCSP. 

 En l'apartat “Pla de manteniment de les instal·lacions, maquinària i 
edificis”, el PCAP diu que no podrà resultar adjudicatària cap empresa 
que no obtinga una valoració final igual o superior a 10 punts. Ja que 10 
punts és el màxim que es pot obtenir, és un requisit que obliga a 
obtenir el màxim de la puntuació, cosa que no és molt raonable. De 
fet, cap dels dos licitadors els va obtenir i no se'ls va excloure. 

e) Motivació de l'adjudicació 

 Tant la mesa com l'òrgan de contractació en les decisions que els 
corresponen en el procediment de contractació, de proposar 
l'adjudicació, la primera i d'adjudicar el segon, no motiven bastant 
els seus acords, ja que simplement es limiten a posar els punts 
assignats tant als criteris objectius (que contenien l'error indicat) 
com als subjectius. 

 Al respecte, la jurisprudència ha indicat  que l'exigència de 
motivació no pot ser substituïda per la simple fixació de les puntuacions, 
ja que l'Administració ha d'expressar les raons que la indueixen a atorgar 
preferència a un dels sol licitadors enfront de la resta de concursants, i fer 
desaparèixer qualsevol indici d'arbitrarietat. 

 La proposta de la mesa i l'acord de l'òrgan de contractació es 
limiten a referir una mera assignació de punts, sense fer una 
descripció de les ofertes ni del procés d'aplicació a aquelles dels 
criteris de valoració fixats en el plec i que motiven l'assignació de 
punts expressada. 
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8.16 Ajuntament de Petrer 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Servei d'ajuda a domicili” 
• Data formalització: 28-12-2012 
• Valor estimat: 807.692,32 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: serveis  
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 3 
• Duració: 2 anys + 2 anys de possibles pròrrogues  

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització, l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, per: 

a) Informe jurídic 

 No consta l'existència de l'informe jurídic previst en la disposició 
addicional segona, apartats 7 i 8 del TRLCSP. 

b) Criteris d'adjudicació 

 Segons el PPT, els criteris d'adjudicació són: 

Criteris quantificables de forma automàtica 60 punts 
Oferta econòmica 40 punts 
Millores 20 punts 

Criteris la quantificació dels quals depèn  
d'un judici de valor 40 punts 

Projecte d'intervenció 40 punts 

 Quant als criteris d'adjudicació, hem verificat que en l'expedient no 
es motiva la seua elecció (exigida per l'article 109.4 del TRLSCP: En 
l'expedient es justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels 
criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte) ni la 
ponderació que se'ls adjudica, en perjudici dels principis de 
transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 del TRLCSP. 

 El PCAP no inclou els criteris d'adjudicació, contingut obligatori 
d'acord amb l'article 150.2 del TRLCSP i l'article 67.2.i del Reial 
Decret 1098/2001. En el PCAP es fa referència al PTT que és on es 
detallen. 

 No s'ha acomplit l'obligació d'indicar en l'anunci de licitació els 
criteris d'adjudicació que seran usats en cada cas concret, 
acompanyat de la seua ponderació. 
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c) Límit en els criteris econòmics 

 La fórmula utilitzada per a valorar l'oferta econòmica estableix un 
límit que desincentiva la presentació d'ofertes més avantatjoses, en 
particular una baixa del 6% obté els 40 punts màxims i una baixa 
superior a aquest límit, no obtindria major puntuació. 

 Considerem que no s'han d'emprar aquests límits de sacietat en la 
valoració dels criteris econòmics, ja que penalitzen les ofertes 
econòmicament més beneficioses.  

 Aquesta actuació està en contradicció amb l'article 150 del TRLCSP 
que estableix l'adjudicació del contracte a l'oferta econòmicament 
més avantatjosa i implica renunciar a priori i de manera automàtica 
a l'obtenció d'una possible major baixa o economia en el contracte, 
en contra del principi d'economia i d'eficient utilització dels fons 
públics establits en l'article 1 del TRLCSP. 

d) Les millores 

 El segon component dels criteris quantificables de manera 
automàtica es refereix a les millores. Vista la composició de les 
millores exposades concretament i detalladament en el PTT, 
s'arriba a la conclusió que seria més raonable incloure-les entre les 
exigències mínimes del servei que s'ha de prestar. 

 No hi ha un mecanisme automàtic per a calcular la seua puntuació, 
ja que hi ha dues ofertes que presenten exactament les millores 
descrites en el PPT i reben puntuacions diferents per raons no 
expressades en aqueix plec ni fonamentades. No obstant això, en 
un dels subcriteris es presenten ofertes molt diferents i s'assigna 
una puntuació sense un criteri aparentment clar. 

 La falta d'automatisme i la introducció de judicis de valor per a 
ponderar les millores, planteja la seua defectuosa consideració com 
a criteris quantificables de manera automàtica, i ja que el seu 
correcte tractament seria com a criteris la quantificació dels quals 
depèn d'un judici de valor. 

e) Comitè d'experts 

 Tot això ens du a la conclusió que l'adequada classificació dels 
criteris d'adjudicació exigiria la designació d'un comitè d'experts, 
en compliment del que estableix l'article 150.2 del TRLCSP: Quan en 
una licitació seguida per un procediment obert o restringit s'atribuïsca als 
criteris avaluables de manera automàtica, per aplicació de fórmules, una 
ponderació inferior a la corresponent als criteris la quantificació dels quals 
depenga d'un judici de valor, caldrà constituir un comitè que compte amb 
un mínim de tres membres, format per experts no integrats en l'òrgan 
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proponent del contracte i amb la qualificació apropiada, a qui correspondrà 
avaluar les ofertes d'acord amb aquests últims criteris, o encomanar 
aquesta avaluació a un organisme tècnic especialitzat, degudament 
identificat en els plecs. 

8.17 Ajuntament de Picassent 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Servei de neteja d'edificis municipals” 
• Data formalització: 14-03-2013 
• Valor estimat: 2.321.672 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: de serveis  
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 12 
• Duració: 3 anys + 3 anys de pròrrogues  

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització, l'Entitat ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, excepte per: 

a) Motivació de la necessitat 

 La Providència de l'Alcaldia que disposa iniciar el procediment és 
merament formal, ja que es limita a declarar la insuficiència de 
mitjans personals i materials, sense justificar de cap manera 
l'existència de la necessitat, encara que siga òbvia, i sense fer 
referència a la conveniència de no ampliar-los, raó per la qual no ha 
quedat degudament acreditada la naturalesa i extensió de les 
necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte projectat, ni 
tampoc la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, tal 
com requereixen els articles 22.1 i 109.1 del TRLCSP. 

b) Criteris d'adjudicació 

 Segons la clàusula III.5 del PCAP, els criteris objectius d'adjudicació 
són: 

Oferta econòmica 60 punts 
Millor disseny del servei segons la memòria tècnica  30 punts 
Major qualitat i característiques del material  
s/memòria tècnica 10 punts 

 Encara que es pot deduir directament, s'ha d'establir expressament 
la distinció entre els criteris quantificables mitjançant xifres o 
percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules 
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establides en el PCAP i aquells criteris la quantificació dels quals 
depenga d'un judici de valor. 

 Quant als criteris d'adjudicació, en la documentació revisada no es 
motiva la seua elecció (exigida per l'article 109.4 del TRLSCP: En 
l'expedient es justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels 
criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte) ni la 
ponderació que se'ls adjudica, en perjudici dels principis de 
transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 de l’LCSP. 

c) Criteris d'adjudicació la ponderació dels quals depenga d'un judici de valor 

 El PCAP no estableix els aspectes que seran valorats ni la seua 
valoració detallada o els subcriteris per fer-ho, del criteri "millor 
disseny del servei segons la memòria tècnica" (d’aquest criteri 
solament s’indica en els PCAP que “es valoraran aspectes com ara 
les prestacions proposades pel licitador, els treballs que cal realitzar 
i el major nombre de treballadors destinats a la neteja”) ni del 
criteri “major qualitat i característiques del material” (sobre la qual 
cosa no es detalla res).  

 En aquest sentit, és criteri de la Sindicatura que s'ha d'indicar en els 
plecs el seu contingut amb la relació dels aspectes concrets que 
seran considerats, tot indicant-hi com seran baremats cada u, del 
contrari es produeix un grau innecessari de discrecionalitat i 
subjectivitat en la valoració de les ofertes. 

 La raó en què es basen les exigències citades és el compliment del 
principi comunitari d'igualtat de tractament, el qual comporta una 
obligació de transparència, és a dir, els potencials licitadors hauran 
de conèixer en el moment de preparar les seues ofertes tots els 
factors que l'òrgan de contractació prendrà en compte per a 
seleccionar l'oferta econòmicament més avantatjosa, així com la 
seua importància relativa. 

 En l'informe tècnic de valoració de les ofertes presentades 
observem que es concreta la puntuació que cal donar als aspectes o 
subcriteris del criteri "millor disseny del servei segons la memòria 
tècnica presentada"; aquesta circumstància (el detall sobre la 
manera com anaven a distribuir-se els punts) no estava prevista en 
el PCAP. 

 El factor determinant per a l'adjudicació ha sigut el major nombre 
d'empleats assignats al contracte (subcriteri inclòs en el "millor 
disseny..."), que encara que era un aspecte més que calia valorar 
previst en el PCAP, no s'explicava la seua importància. 
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8.18 Ajuntament de Pilar de Foradada 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Servei d'ambulància municipal” 
• Data formalització: 01-06-2012 
• Valor estimat: 1.233.352,63 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: serveis  
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 1 
• Duració: 2 anys + 2 anys de pròrrogues  

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització, l'Entitat ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, excepte per: 

a) Criteris d'adjudicació 

 Quant als criteris d'adjudicació, en la documentació revisada no es 
motiva la seua elecció (exigida per l'article 109.4 del TRLSCP: "En 
l'expedient es justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels 
criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte") ni la 
ponderació que se'ls adjudica, en perjudici dels principis de 
transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 del TRLCSP. 

 Segons el PCAP, els criteris es ponderen així: 

Criteris la ponderació dels quals depenga d'un judici de valor 
Programa de treball i característiques  
tècniques 20 punts 

Criteris quantificables automàticament  
Oferta econòmica 55 punts 
Millores avaluables econòmicament 25 punts 

 No s'ha acomplit l'obligació d'indicar en l'anunci de licitació els 
criteris d'adjudicació que s'usaran en cada cas concret, 
acompanyats de la seua ponderació. 

b) Sobre les millores 

 El PCAP inclou entre els criteris quantificables automàticament , les 
millores que es valoren fins a 25 punts, però no conté cap indicació 
sobre els requisits, límits, modalitats i aspectes del contracte sobre 
els quals són admissibles les millores, tal com exigeix la normativa 
vigent. Sols indica que ha de comportar una millor qualitat del 
servei. 
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 La normativa i la jurisprudència en la matèria, exigeixen que per a 
poder valorar les millores a fi de determinar quina és l'oferta 
econòmicament més avantatjosa, cal que els plecs establisquen els 
criteris de valoració que hagen d'aplicar-s'hi. Dites millores han de 
figurar detallades en el plec de clàusules administratives particulars 
i expressar els seus requisits, límits, modalitats i característiques 
que permeten identificar-les suficientment i guardar relació directa 
amb l'objecte del contracte. 

 Aquests requisits exigits per la normativa i la jurisprudència per a 
les millores deriven de la necessitat que els licitadors concórreguen 
en condicions d'igualtat, establides en els articles 1 i 139 del 
TRLCSP. 

 Atesa la vaguetat dels requisits, límits, modalitats i aspectes del 
contracte sobre els quals s'han d'acomplir les millores, no es pot 
considerar que aquest criteri puga quantificar-se automàticament, 
sinó que dependrà d'un judici de valor. 

c) Criteris d'adjudicació la ponderació dels quals depenga d'un judici de valor 

 Pel que fa al criteri "programa de treball i característiques tècniques 
del servei", el PCAP no estableix detalladament els aspectes que 
seran valorats ni com ho seran. 

 En aquest sentit, és criteri de la Sindicatura que s'ha d'indicar en els 
plecs el seu contingut amb la relació dels aspectes concrets que 
seran considerats, tot indicant-hi com seran baremats cada u; del 
contrari es produeix un grau innecessari de discrecionalitat i 
subjectivitat en la valoració de les ofertes. 

d) Obertura de proposicions per a valorar les ofertes 

 El procediment previst en els PCAP no expressava amb exactitud el 
que estableix l'article 150 del TRLCSP, segons el qual l'avaluació de 
les ofertes segons els criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de 
les fórmules, es realitzarà després d'efectuar prèviament la d'aquells altres 
criteris en què no concórrega aquesta circumstància, i s'hi deixarà 
constància documental i tots els sobres en van obrir en el mateix acte. 
No obstant això, sols es va presentar un licitador, raó per la qual no 
va tenir majors conseqüències. 

e) Sobre les ofertes de caràcter anormal o desproporcionat 

 En relació amb la clàusula 14, de temeritat, establida en el PCAP, cal 
dir que presenta una redacció deficient , ja que no estableix els 
criteris en què basar-se per a considerar que una oferta tinga un 
caràcter anormal o desproporcionat. 
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f) Publicitat 

 No hem pogut verificar la publicació de la licitació i de l'adjudicació 
en el perfil de contractant, tal com exigeixen els articles 53 i 151.4 
del TRLCSP. 

8.19 Ajuntament de la Pobla de Farnals 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Subministrament, obres i serveis per al manteniment 
integral amb gestió energètica i garantia total de les instal·lacions 
d'energia tèrmica generada amb gas en els edificis municipals"” 

• Data formalització: 20-09-2013 
• Valor estimat: 1.471.948,00 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: administratiu especial  
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 3 
• Duració: 10 anys  

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització, l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, per causa de: 

a) Qualificació jurídica del contracte 

 En la clàusula 1 del PCAP s'indica que: El present contracte té 
naturalesa administrativa, i sense perjudici que quede definit el règim 
jurídic de la contractació en el present plec de clàusules administratives 
particulars, regeix la regulació aplicable al contracte administratiu de 
subministrament, tenint en compte que la prestació de caràcter econòmic 
de més importància és la del subministrament, i s'atendrà, quant a les 
normes que s'hagen d'observar per a l'adjudicació del contracte, a la 
regulació jurídica de la dita prestació, de conformitat amb l'article 12 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Tal com queda 
acreditat en l'annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques. (Aquest annex 
no existeix). 

 Segons continua el PCAP, el contracte inclou la realització de les 
següents prestacions obligatòries, que es desenvolupen en la 
clàusula 6 del plec de prescripcions tècniques: 

Prestació P1. Subministrament energètic de gas natural. 

Prestació P2. Manteniment per a aconseguir el perfecte 
funcionament i neteja de les instal·lacions. 
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Prestació P3. Garantia total: reparació amb substitució de 
tots els elements deteriorats de les 
instal·lacions. 

Prestació P4. Obres de millora i renovació de les 
instal·lacions consumidores d'energia: 
redacció de projectes, realització i 
finançament de les millores i renovació de les 
instal·lacions consumidores d'energia tèrmica. 

 Segons el PTT, les prestacions tenen els imports següents: 

Prestació Cost anual 
2012 

Cost resta 
d'anys 

Cost 10 
anys 

P1. Subministrament 
energètic de gas natural 76.667,5 690.007,5 766.675 

P2. Manteniment  

P3. Garantia total 
16.311,0 146.799,0 163.110 

P4. Obres  

 Interessos de finançament 

418.644,0 

 

-- 

123.519,0 

418.644 

123.519 

Total 511.622,5 960.325,5 1.471.948 

Quadre 3 

 Per a qualificar el contracte com de subministraments s'ha de 
justificar que la dita prestació té caràcter preponderant sobre les 
altres. No obstant això, vistes les xifres anteriors aquesta 
preponderància és discutible, ja que prenent el primer any, la 
preponderància és clarament la del contracte d'obres. Solament 
allargant el termini a partir de vuit anys, més enllà del que es 
considera raonable per a un contracte de subministraments 
s'aconsegueix que la importància del subministrament siga 
preponderant. 

 Per tant, no queda justificat que la qualificació del contracte com de 
subministraments siga l'adequada. 

 Als efectes del contracte, el cost total s'ha distribuït en deu 
anualitats iguals. 

b) Duració del contracte 

 L'article 115.2 del TRLCSP estableix que en el PCAP en el cas de 
contractes mixtos, es detallarà el règim jurídic aplicable als seues efectes, 
compliment i extinció, atenent les normes aplicables a les diferents 
prestacions fusionades. Entenem que no s'ha fet el compliment degut 
a aquesta disposició, ja que s'hauria d'haver detallat la duració de 
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cada una de les prestacions atenent els límits establits en la 
normativa. 

 Les prestacions P2 i P3 són serveis els contractes dels quals tenen 
una durada màxima de quatre anys (amb dos anys de possibles 
pròrrogues). Així s'hauria d'haver indicat en el PCAP, però 
indegudament es considera una duració de deu anys. 

 La prestació 4 té una duració segons el PCAP de quatre mesos. 

 A la prestació 1, el subministrament energètic que preval sobre la 
resta a l'hora de determinar la duració del contracte, se li aplica una 
durada de deu anys, indegudament segons el nostre criteri. 

 Encara que el vigent TRLCSP no estableix una duració específica per 
al contracte de subministrament, la norma general continguda en 
l'article 23 disposa que Sense perjudici de les normes especials aplicables 
a determinats contractes, la duració dels contractes del sector públic 
s'haurà d'establir tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les 
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre 
periòdicament a concurrència la seua realització. 

 Atenent el criteri adoptat en el PCAP de considerar com a element 
decisori el subministrament, no sembla raonable que s'estiga 
complint amb el manament legal de sotmetre periòdicament a 
concurrència la prestació del subministrament de gas. Resulta 
destacable en aquesta qüestió, el que recomana la Comissió 
Nacional d'Energia amb data 24 de març de 2011, quan en proposar 
un plec administratiu de contractes de l'Administració Pública de 
subministrament d'energia, recomanava expressament que la 
duració dels dits contractes no siga superior a dos anys, ja que el preu pot 
incloure una prima de risc significativa. 

 Per tant, considerem que a més de no estar degudament justificada la 
qualificació del contracte com a de subministraments, la durada és 
excessiva i contrària al que disposen els articles 23 i 115.2 del TRLCSP. 

c) Criteris d'adjudicació 

 Quant als criteris d'adjudicació, en la documentació revisada no es 
motiva la seua elecció (exigida per l'article 109.4 del TRLSCP: En 
l'expedient es justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels 
criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte) ni la 
ponderació que se'ls adjudica, en perjudici dels principis de 
transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 del TRLCSP. 

 Segons el PCAP, els criteris es ponderen així: 
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Criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques 
Oferta econòmica 60 punts 

Criteris avaluables mitjançant un judici de valor 
Memòria descriptiva tecnicoeconòmica 40 punts 

d) Criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques 

Els criteris i fórmules per a valorar l'oferta econòmica són poc clars 
i complexos, raó per la qual caldria haver-ne motivat la 
conveniència. A més a més, el seu resultat, aplicat a les ofertes 
presentades, és totalment rebutjable, ja que les tres han obtingut 
una puntuació  de zero, resultat que ha convertit en totalment 
irrellevant l'únic criteri objectiu. 

Aquesta circumstància és contrària al que preveu l'article 150 del 
TRLCSP que estableix l'adjudicació del contracte a l'oferta 
econòmicament més avantatjosa i comporta renunciar a priori i de 
forma automàtica a l'obtenció d'una possible major baixa o 
economia en el contracte. 

Considerant que l'oferta adjudicatària és d'1.780.952 euros (amb 
una baixa de 105 euros per als deu anys del contracte) i que l'oferta 
més econòmica puja a 1.271.470 euros, les dues xifres IVA inclòs, no 
sembla que s'haja acomplit adequadament el principi d'economia i 
el de la selecció de l'oferta més avantatjosa econòmicament, que 
s'estableixen com a principis generals de contractació en l'article 1 
del TRLCSP. 

Davant d'aquest fet, ni la proposta de la mesa de contractació ni 
l'acord de l'òrgan de contractació expliquen o motiven les raons de 
la seua decisió a l'hora de valorar les ofertes. Simplement apliquen 
les fórmules automàticament, fet que mostra la seua irracionalitat. 

e) Criteris avaluables mitjançant un judici de valor 

 La redacció de l'apartat I.2 del PCAP on s'indiquen els criteris la 
valoració dels quals depèn d'un judici de valor, és imprecisa i pateix 
d'una falta de concreció total quant als aspectes concrets, requisits 
i límits que es tindran en consideració i la forma d'assignar la 
puntuació atribuïble a aquest criteri, que finalment ha sigut l'únic 
determinant en la pràctica per a adjudicar el contracte. 

 Un membre de la mesa, segons consta en l'acta, va advertir a l'hora 
de valorar aquests criteris, de l'absència de criteris degudament 
definits en el PCAP. 

 La normativa i la jurisprudència en la matèria, exigeixen que per a 
poder valorar els criteris subjectius a fi de determinar quina és 
l'oferta econòmicament més avantatjosa, cal que els plecs 
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establisquen els criteris de valoració que s'hi hagen d'aplicar, i han 
de figurar detallats en el PCAP, tot expressant-hi els requisits, els 
límits, les modalitats i característiques que permeten identificar-los 
suficientment i guardar relació directa amb l'objecte del contracte. 

 Aquesta exigència deriva de la necessitat que els licitadors 
concórreguen en condicions d'igualtat, establides en els article 1 i 
139 del TRLCSP, de manera que les seues ofertes siguen valorades 
en funció de les condicions i característiques pròpies del contracte 
que s'ha d'executar. 

f) Absència de motivació de l'adjudicació 

 En valorar els criteris avaluables mitjançant un judici de valor, la 
proposta de la mesa i l'acord de l'òrgan de contractació es limiten a 
referir una mera assignació de punts, sense fer una descripció de 
les ofertes ni del procés d'aplicació a aquelles dels criteris de 
valoració fixats en el plec i les raons que motiven l'assignació de 
punts expressada. 

 La mesa i l'òrgan de contractació s'han basat en un informe 
contractat externament del qual s'han transcrit les puntuacions 
concedides a cada licitador, però en tractar-se d'un informe extern 
no és prou fer-hi referència, sinó que caldria haver fonamentat i 
motivat expressament les seues decisions. 

 Addicionalment, l'informe tècnic, davant la falta de detall en el 
PCAP, s'extralimita en les seues atribucions i estableix els elements 
per valorar, analitza les propostes i, finalment, adjunta un quadre 
en el qual assigna una sèrie de punts sense justificar-ne la 
distribució entre els elements per valorar i sense establir la relació 
directa entre l'anàlisi realitzada i els punts atribuïts a cada oferta, 
fet que és contrari a la jurisprudència en la matèria i al criteri 
d'aquesta Sindicatura. 

 La jurisprudència ha indicat que l'exigència de motivació no pot ser 
substituïda per la simple fixació de les puntuacions, ja que l'Administració 
ha d'expressar les raons que la indueixen a atorgar preferència a un dels 
sol·licitadors enfront de la resta de concursants, i fer desaparèixer 
qualsevol indici d'arbitrarietat. 
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8.20 Ajuntament de Riba-roja de Túria 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Contracte de gestió del servei públic d'aigua potable, 
sanejament, depuració i control d'abocadors” 

• Data formalització: 25-10-2012 
• Valor estimat: 121.959.219,50 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: gestió de serveis públics 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 1 
• Duració: 25 anys + 25 anys de pròrrogues 

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització, l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, per causa de: 

a) Informe jurídic insuficient 

 L'informe jurídic sobre el PCAP que realitza el secretari, previst en 
la disposició addicional segona, apartats 7 i 8 del TRLCSP, es 
considera insuficient per a un contracte d'aquestes característiques 
(elevat import i complexitat), ja que és bàsicament descriptiu i no 
incorpora cap pronunciament sobre la legalitat dels plecs, raó per la 
qual no respon a la finalitat de control de legalitat que hi atribueix 
la normativa. 

 La disposició addicional 2a, paràgrafs 7 i 8 del TRLCSP, en relació 
amb l'article115.6 exigeix que el secretari o l'òrgan que tinga 
atribuïda la funció d'assessorament jurídic de la corporació informe 
sobre el PCAP abans de ser aprovat. La finalitat d'aquest informe és 
oferir  un pronunciament sobre la legalitat del PCAP, ja que regula 
qüestions essencials de la contractació, com ara els criteris 
d'adjudicació, o que afecten els drets i les obligacions de les parts. 

b) Sobre el valor estimat del contracte 

 El valor estimat del contracte informat en la relació de contractes 
presentada, s'ha calculat sobre la base de 25 anys de duració inicial 
del contracte. No obstant això, en el càlcul de l'import total estimat 
s'ha de tenir en compte qualsevol forma d'opció eventual i les 
eventuals pròrrogues del contracte, és a dir, en aquest cas s'hauria 
d'haver considerat una duració de cinquanta anys i puja a 
121.959.219,50 euros. 
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 No s'informa del valor estimat en la publicitat de licitació, sols 
s'informa de l'import anual. 

c) Sobre els criteris d'adjudicació 

 Quant als criteris d'adjudicació, en l'expedient no es motiva la seua 
elecció (exigida per l'article 109.4 del TRLSCP: En l'expedient es 
justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels criteris que es 
tindran en consideració per a adjudicar el contracte) ni la ponderació que 
se'ls adjudica, en perjudici dels principis de transparència i 
objectivitat que exigeix l'article 1 del TRLCSP. 

Segons el PCAP, els criteris es ponderen així: 

Oferta econòmica 50 punts 
Import anticipat per drets d'ús 30 punts 
Import anual per drets d'ús 10 punts 
Millores 5 punts 
Cost de les obres d'inversió 5 punts 

Oferta tècnica 50 punts 
Estudi i anàlisi de les necessitats  
en infraestructures 30 punts 
Projecte d'organització i gestió del servei  20 punts 

En el PCAP no es distingeixen amb detall els criteris que s'han de 
valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts per la mera 
aplicació de fórmules establides, la quantificació dels quals depèn 
d'un judici de valor. Simplement es distingeix entre oferta 
econòmica i oferta tècnica, sense preponderar cap de les dues 
valoracions, ja que atorga a cada una el 50%, en contradicció amb el 
que estableix l'article 150.2 del TRLCSP. 

En el procediment de presentació i obertura de sobres sí que es 
considera l'oferta tècnica com a criteri, la ponderació del qual 
depèn d'un judici de valor. 

No s'ha complit l'obligació d'indicar en l'anunci de licitació els 
criteris d'adjudicació que seran utilitzats en cada cas concret, 
acompanyats de la seua ponderació. 

d) Límits a l'oferta econòmica 

Les fórmules emprades en els plecs per a valorar els aspectes 
mitjançant xifres o percentatges obtinguts amb la mera aplicació 
d'aquestes fórmules i que s'utilitzen per a valorar l'import anticipat 
per drets d'ús anticipats (clàusula 7.6, punt 1.1), l'import anual per 
drets d'ús (clàusula 7.6, punt 1.2) i cost de les obres d'inversió 
(clàusula 7.6, punt 1.4) posen uns límits que desincentiven la 
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presentació d'ofertes més avantatjoses per damunt dels límits 
fixats. 

Aquest mecanisme entra en contradicció amb el que estableix 
l'article l'article 150 del TRLCSP que estableix l'adjudicació del 
contracte a l'oferta econòmicament més avantatjosa i comporta 
renunciar a priori i de forma automàtica a l'obtenció d'una possible 
millor oferta, en contra del principi d'economia i d'eficient ús dels 
fons públics establits en l'article 1 del TRLCSP. 

El quart component dels criteris objectius es refereix a les millores i 
el comentem tot seguit. 

e) Sobre les millores 

La clàusula 7.6, apartat 1.3 del PCAP, relativa a les millores les 
valora fins a cinc punts, però no conté cap indicació sobre els 
requisits, límits, modalitats i aspectes del contracte sobre els que 
són admeses les millores. S'admet que siguen genèriques. 

La normativa i la jurisprudència en la matèria, exigeixen que per a 
poder valorar les millores a fi de determinar quina és l'oferta 
econòmicament més avantatjosa, cal que els plecs establisquen els 
criteris de valoració que s'hi hagen d'aplicar, i han de figurar 
detallades en el PCAP, tot expressant-hi els requisits, els límits, les 
modalitats i característiques que permeten identificar-les 
suficientment i guardar relació directa amb l'objecte del contracte. 

Aquests requisits exigits per la normativa i la jurisprudència per a 
les millores, deriven de la necessitat que els licitadors concórreguen 
en condicions d'igualtat, establides en els article 1 i 139 del TRLCSP, 
de manera que les seues ofertes siguen valorades en funció de les 
condicions i característiques pròpies del contracte que s'ha 
d'executar. 

f) Sobre les ofertes desproporcionades 

En relació amb la clàusula de temeritat, establida en el PCAP, cal dir 
que presenta una redacció deficient, ja que la no admissió d'una 
oferta per aquesta causa no pot ser automàtica, tal com s'hi 
estableix, ja que en l'article 152 del TRLCSP s'estableix un tràmit 
d'audiència per a analitzar cada cas concret. 

g) Motivació de l'adjudicació 

Pel que fa als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de 
valor, l'acta de la mesa de contractació de valoració de les ofertes, 
es limita a citar textualment un informe tècnic en el qual hi ha un 
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quadre amb les puntuacions finals atorgades als distints subcriteris 
com a tota justificació. 

És a dir, no reuneix les qualitats de precisió, concreció o motivació 
necessàries perquè es relacionen les ofertes i les valoracions 
atribuïdes. 

Per tant, la proposta de la mesa de contractació i l'acord 
d'adjudicació no estan degudament justificades. El fet que sol hi 
hagués un licitador no eximeix del compliment de les normes de 
motivació. 

En aquest sentit, el Tribunal Suprem s'ha pronunciat sobre quin ha 
de ser el contingut de la justificació de les adjudicacions perquè 
siguen considerades vàlidament realitzades, i indica que: Cal que la 
justificació o explicació que és inherent a la necessària motivació, incloga 
aquests dos elements inexcusables: (a) els singulars criteris de valoració 
qualitativa  que s'han seguit per a emetre el judici tècnic; i (b) les raons 
concretes per les quals l'aplicació d'aquests criteris valoratius condueixen, 
en l'exercici realitzat per cada aspirant, a la concreta puntuació i 
qualificació aplicada. (FJ 5é de la Sentència del Tribunal Suprem de 4 
de juny de 2014). 

8.21 Ajuntament de Torreblanca 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Gestió del servei públic de recollida i transport de residus 
sòlids urbans” 

• Data formalització: 17-12-2013 
• Valor estimat: 3.903.400 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: gestió de serveis públics 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 2 
• Duració: 10 anys + 10 anys de pròrrogues 

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització, l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, per causa de: 

a) Motivació de la necessitat 

No consta que s'haja realitzat l'informe o la documentació 
justificativa en què es determine la naturalesa i l'extensió de les 
necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte projectat, així 
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, 
d'acord amb el que regulen els articles 22.1 i 109.1 del TRLCSP. 
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La Providència d'Alcaldia que disposa iniciar el procediment és 
merament formal, ja que es limita a declarar la insuficiència de 
mitjans personals i materials, sense justificar de cap manera 
l'existència de la necessitat i sense fer referència a la conveniència 
de no ampliar-los, raó per la qual no ha quedat acreditada la 
necessitat de contractar els dits serveis. 

b) Inadequada qualificació jurídica del contracte 

L'Ajuntament ha donat al contracte fiscalitzat el tractament jurídic 
establit en el TRLCSP per als contractes de gestió de serveis públics 
(article 8 del TRLCSP), quan d'acord amb les condicions establides 
per a realitzar el servei en el PCAP és patent que l'adjudicatari no 
assumeix cap risc d'explotació, en percebre una contraprestació 
fixa per la prestació del servei contractat. 

La jurisprudència ha reiterat que la qualificació de l'objecte d'un 
contracte com a gestió de servei públic exigeix com a condició sine 
qua non, la transferència dels risc d'explotació al contractista, 
circumstància que no es dóna en aquest cas, i per tant es tracta 
d'un contracte de serveis dels definits en l'article 10 del TRLCSP. 

El risc d'explotació comporta que el rendiment derivat de la gestió 
depèn de la pròpia forma en què el concessionari la duga a terme i 
de la demanada dels usuaris del servei, mentre que el risc general 
dels contractes administratius és el que deriva de les 
circumstàncies imprevistes que afectarien la totalitat del contracte 
o del seu error de càlcul en fer la seua oferta (el preu es pacta com a 
retribució del contractista i no depèn del major o menor nombre 
d'usuaris). 

Aquesta circumstància té efectes molt rellevants, ja que de ser 
qualificat com de serveis i no com de gestió de serveis públics, 
implicaria que el termini d'execució no podria superar els quatre 
anys, amb dos anys de possibles pròrrogues (article 303 del 
TRLCSP). No obstant això, el contracte s'adjudica per a deu anys 
susceptible de dues pròrrogues consecutives de cinc anys cada una 
(clàusula 3a en el contracte), exigeix obligatòriament la classificació 
del contractista quan l'import de licitació supere determinada 
quantia (article 65 del TRLCSP) i la publicitat de la licitació en DOUE 
per tractar-se d'un contracte SARH (fet que no s'ha produït). 

D'altra banda, d'acord amb l'article 183 del Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, els expedients de 
contractes de gestió de serveis públics han d'incorporar, abans de la 
seua aprovació, un projecte d'explotació del servei públic que 
comprendrà un estudi economicoadministratiu del servei, del seu 
règim d'utilització i de les particularitats tècniques que resulten 
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necessàries per a definir-lo. No consta que s'hi haja elaborat el dit 
projecte. 

c) Criteris d'adjudicació 

 Segons la clàusula 9a del PCAP, els criteris es ponderen així: 

Criteris avaluables de forma automàtica   
Oferta econòmica 51 punts 

Criteris avaluables mitjançant judici de valor 
Projecte d'explotació 30 punts 

(s'indicaran els serveis que s'han de 
prestar amb els recorreguts degudament 
justificats, tot indicant-hi les 
temporades, les freqüències, els horaris 
de començament i acabament, així com 
els plànols de cada un dels serveis) 

Mitjans tècnics, materials i recursos humans 4 punts 
(per a la prestació de cada un dels 
diferents serveis) 

Instal·lacions necessàries 4 punts 
(per a la prestació dels diferents serveis 
programats) 

Programa de sensibilització pública 2 punts 
Millores valorades que l'Ajuntament  
estime oportunes 9 punts 

Quant als criteris d'adjudicació, en la documentació revisada no es 
motiva la seua elecció (exigida per l'article 109.4 del TRLSCP: En 
l'expedient es justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels 
criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte) ni la 
ponderació que se'ls adjudica, en perjudici dels principis de 
transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 del TRLCSP. 

d) Criteris d'adjudicació la ponderació dels quals depenga d'un judici de valor 

La redacció de l'apartat B) de la clàusula 9a del PCAP on s'indiquen 
els criteris la valoració dels quals depèn d'un judici de valor, és 
imprecisa i pateix d'una falta de concreció total quant als aspectes 
concrets que es tindran en consideració i la forma d'assignar la 
puntuació. 

També considerem que diversos dels criteris indicats en valorar el 
"projecte d'explotació", els "mitjans tècnics, materials i recursos 
humans" i les "instal·lacions necessàries", no s'han de valorar en 
l'adjudicació del contracte, sinó en la fase prèvia d'admissió a la 
licitació (article 78 del TRLCSP), ja que s'han d'establir com a 
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requisits per a l'adequada prestació del servei i han de ser complits 
per tots els licitadors per a ser admesos. 

A més a més, els articles 78 i 79 del TRLCSP permeten a l'òrgan de 
contractació exigir als licitadors, a més de la classificació pertinent, 
que completen en la fase de selecció, no d'adjudicació com en 
aquest cas, l'acreditació de la seua solvència mitjançant el 
compromís d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans 
personals o materials suficients. Aquest criteri ha sigut manifestat 
reiteradament pel Tribunal de Comptes i és plenament compartit 
per la Sindicatura de Comptes. 

El PCAP no conté cap indicació sobre els requisits, límits, modalitats 
i aspectes del contracte sobre els quals són admeses les millores, tal 
com exigeix la normativa vigent. S'admeten com a millores aquelles 
que l'ajuntament estime oportunes, sense major concreció. 

Aquesta delimitació de les millores és absolutament imprecisa i 
inadmissible. La normativa i la jurisprudència en la matèria, 
exigeixen que per a poder valorar les millores a fi de determinar 
quina és l'oferta econòmicament més avantatjosa, cal que els plecs 
establisquen els criteris de valoració que s'hi hagen d'aplicar, i les 
dites millores han de figurar detallades en el plec de clàusules 
administratives particulars, tot expressant-hi els requisits, els 
límits, les modalitats i característiques que permeten identificar-les 
suficientment i guardar relació directa amb l'objecte del contracte. 

Aquests requisits exigits per la normativa i la jurisprudència per a 
les millores i la resta de criteris subjectes a un judici de valor 
deriven de la necessitat que els licitadors concórreguen en 
condicions d'igualtat, establida en els articles 1 i 139 del TRLCSP, de 
manera que les seues ofertes siguen valorades en funció de les 
condicions i característiques pròpies del contracte que s'ha 
d'executar. 

e) Motivació de l'adjudicació 

Pel que fa a la valoració que realitza el tècnic municipal dels 
criteris, la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor de les 
ofertes, en la qual es basa l'actuació de la mesa de contractació, 
hem d'indicar que s'assigna la puntuació a cada oferta en cada un 
dels apartats determinats en els plecs, però sense justificar-ne el 
per què. 

El defecte d'imprecisió del PCAP indicat adés, ha tingut el seu reflex 
en l'informe tècnic de valoració, el qual introdueix criteris 
explicatius detallats no previstos, però no explica la relació directa 
entre els distints aspectes oferits pels licitadors i la puntuació 
atribuïda a cada un dels subcriteris. 
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En aquest sentit, el Tribunal Suprem s'ha pronunciat sobre quin ha 
de ser el contingut de la justificació de les adjudicacions perquè 
siguen considerades vàlidament realitzades, i indica que: Cal que la 
justificació o explicació que és inherent a la necessària motivació, incloga 
aquests dos elements inexcusables: (a) els singulars criteris de valoració 
qualitativa  que s'han seguit per a emetre el judici tècnic; i (b) les raons 
concretes per les quals l'aplicació d'aquests criteris valoratius condueixen, 
en l'exercici realitzat per cada aspirant, a la concreta puntuació i 
qualificació aplicada. (FJ 5é de la Sentència del Tribunal Suprem de 4 
de juny de 2014). 

f) Publicitat 

L'Entitat no ens ha tramés cap document justificatiu d'haver 
realitzat la publicitat de la licitació en el perfil de contractant, tal 
com exigeix l'article 142 del TRLCSP. 

Quant a la publicació de l'adjudicació del contracte, no ens han 
tramés la seua documentació justificativa en el perfil de 
contractant. Tampoc no han tramés la documentació justificativa 
de la publicitat de la formalització, tal com regula l'article 154 del 
TRLCSP, en el perfil de contractant i en el BOP, ni indicar, com a 
mínim, les mateixes dades esmentades en l'anunci d'adjudicació. 

8.22 Ajuntament de Villena 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Recollida de residus i neteja viària i d'espais públics” 
• Data formalització: 10-12-2013 
• Valor estimat: 14.972.727,24 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: administratiu especial 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 3 
• Duració: 10 anys + 2 anys de pròrroga 

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització, l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, per causa de: 

a) Motivació de la necessitat 

No consta que s'haja realitzat l'informe o la documentació 
justificativa en què es determine la naturalesa i l'extensió de les 
necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte projectat, així 
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com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, 
d'acord amb el que regulen els articles 22.1 i 109.1 del TRLCSP. 

Considerem que el parc document elaborat per l'enginyer tècnic 
municipal el 24 de gener de 2013, que ens ha aportat, no compleix 
la dita exigència legal. 

b) Sobre la qualificació jurídica del contracte 

L'Ajuntament qualifica aquest contracte com a administratiu 
especial dels regulats en l'article 19.1.b del TRLCSP. Aquesta 
qualificació jurídica és errònia a judici de la Sindicatura, ja que 
l'objecte del contracte és  la prestació d'un servei de competència 
municipal i, per tant, es tractaria d'un contracte de serveis o un 
contracte de gestió de serveis públics, en funció del risc d'explotació 
que assumisca l'empresa adjudicatària. 

D'acord amb el PCAP, l'empresa adjudicatària no té cap risc 
d'explotació, ja que se li adjudica el contracte per un import 
determinat. L'absència de risc és reconeguda en l'informe jurídic de 
la secretària municipal. 

L'argument utilitzat en l'informe jurídic citat és que les inversions 
necessàries  que el contractista ha de realitzar requereixen un 
període d'amortització superior als sis anys de duració màxima 
d'un contracte de serveis i, per tant, és més viable una durada de 
deu anys permesa per als contractes administratius especials. 
També cita diverses resolucions de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, emeses sota la normativa de 
contractació anterior a l'actualment vigent. 

En la qualificació d'un contracte és aplicable com a element 
delimitador del seu objecte i en aquest cas és clara: la prestació de 
serveis de recollida de residus i neteja viària; serveis que es troben 
inclosos en la categoria 16, "Serveis de clavegueram i eliminació de 
residus" de l'annex II del TRLCSP. 

Compartim el criteri manifestat per la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Generalitat, en l'informe 9/2009, 
de 14 de desembre, en el sentit que la categoria del contracte 
administratiu especial en l'actual TRLCSP és "residual", i sols 
s'aplica quan l'objecte de la prestació no s'inclou en les supòsits de 
l'article 5 del TRLCSP. Per tant, la qualificació del contracte 
fiscalitzat ha de ser de serveis. 

Per altra part, la qualificació jurídica d'aquest tipus de contractes de 
recollida de residus i neteja viària, sense risc d'explotació per al 
contractista, ha sigut àmpliament i unànimement tractada sota 
l'actual LCSP/TRLCSP tant per la Junta Consultiva de Contractació 
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Administrativa com pel Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals i la Junta Superior de Contractació Administrativa de 
la Generalitat, considerant que es tracten de contractes de serveis 
dels definits en l'article 10 i 301 a 312 del TRLCSP. 

Aquesta circumstància té efectes molt rellevants, ja que ser 
qualificat com de serveis i no com de gestió de serveis públics, 
implica que el termini d'execució no podria superar els quatre anys 
(article 303 del TRLCSP). No obstant això, el contracte s'adjudica per 
a deu anys i exigeix obligatòriament la classificació del contractista 
(article 65 del TRLCSP) i la publicitat de la licitació en DOUE per 
tractar-se d'un contracte SARH (fet que no s'ha produït). 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, hem de destacar en aquest cas 
que hi ha una sentència, la número 220/2014, del Jutjat Contenciós i 
Administratiu número 2 d'Alacant, de 21 de maig de 2014, que 
indica per tot raonament jurídic: 

... L'article 277 de l'LCSP impedeix qualificar el contracte de ens 
ocupa com de gestió de serveis públics. 

No pot qualificar-se tampoc com de serveis, ja que la seua duració no 
pot excedir de sis anys, d'acord amb el que estableix l'article 303 de 
l'LCSP. La duració de la contractació que ens ocupa és de deus anys. 

Per tot això, la decisió adoptada per l'Administració s'ajusta a dret i 
no es pot qualificar el sistema de contractació analitzat com de gestió 
de serveis públics ni com de serveis. 

No coincidim amb la sentència perquè no entra a considerar 
aspectes jurídics del contracte i dóna per inamovible la 
duració del contracte de deu anys quan precisament aqueixa 
és una de les conseqüències negatives de la deficient 
qualificació jurídica i no la seua causa. Ni considera que la 
durada podia i devia ajustar-se al màxim previst per als 
contractes de serveis. 

c) Fiscalització prèvia 

No consta que s'haja realitzat la fiscalització prèvia de l'aprovació 
de la despesa d'acord amb el que regula l'article 109.3, paràgraf 
segon del TRLCSP. 

d) Absència del projecte d'explotació del servei públic 

L'absència d'aquest document es posa de manifest en el moment 
de valorar les ofertes. En una de les actes de la mesa de 
contractació un dels presents indica que "ha sigut difícil realitzar la 
valoració de les ofertes perquè els plecs tenen bastants 
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deficiències" i que en valorar les ofertes "s'ha notat a faltar un 
projecte únic en què l'ajuntament establís com vol que es preste el 
servei". El mateix problema manifestat per un dels tècnics que va 
revisar les ofertes l'hem tingut nosaltres en revisar les valoracions. 

e) Pel que fa als criteris d'adjudicació 

En la documentació revisada no es motiva l'elecció de criteris 
d'adjudicació (exigida per l'article 109.4 del TRLCSP: En l'expedient es 
justificarà adequadament l'elecció del procediment i la dels criteris que es 
tindran en consideració per a adjudicar el contracte), ni la ponderació 
que se'ls adjudica, en perjudici dels principis de transparència i 
objectivitat que exigeix l'article 1 del TRLCSP. 

Segons el PCAP, els criteris es ponderen així: 
Criteris objectius  75 punts 

Oferta econòmica 20 punts 
Certificacions ISO/Pla d'igualtat 5 punts 
Instal·lacions  22 punts 
Millores 28 punts 

Criteris subjec. que depenen d'un judici de valor 35 punts 
Projecte del servei 25 punts 
Criteris ambientals 4 punts 
Control i fiscalització 6 punts 

No s'ha complit l'obligació d'indicar en l'anunci de licitació els 
criteris d'adjudicació que seran utilitzats en cada cas concret, 
acompanyats de la seua ponderació. 

Encara que estan incloses entre els criteris objectius, les 
instal·lacions i les millores, ponderades fins a 50 punts, realment no 
ho eren, ja que els experts que les han valorades no ho han realitzat 
amb criteris automàtics, sinó que han efectuat una tasca prèvia de 
considerar les propostes detallades que eren acceptables o no, i 
introduir criteris subjectius, no automàtics. 

A més a més, la valoració s'ha realitzat a partir dels preus 
proporcionats pels licitadors, raó per la qual en algun cas provoca 
situacions xocants, com ara que dues ofertes complisquen, 
aparentment, l'objectiu d'instal·lar un determinat element, però es 
valoren de manera diferent perquè els licitadors hagen aportat 
factures amb preus distints.  

En general, considerem que la motivació de les valoracions 
expressades en aquest apartat per l'informe tècnic, és insuficient, ja 
que fonamentalment es limita a indicar la puntuació que s'assigna 
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a cada un dels apartats determinats en els plecs, però sense 
justificar-ne el per què. 

La descripció del criteri control i fiscalització en el PCAP és 
insuficient, ja que únicament s'indica que consistirà en "millores 
que afavorisquen el seguiment i control dels serveis" però no conté 
cap indicació sobre els requisits, límits, modalitats i aspectes del 
contracte sobre els que són admeses les millores. 

f) Comitè d'experts 

El predomini real dels criteris que depenen d'un judici de valor 
exigiria la designació d'un comitè d'experts, en compliment del que 
estableix l'article 150.2 del TRLCSP, el qual diu: Quan en una licitació 
seguida per un procediment obert o restringit s'atribuïsca als criteris 
avaluables de manera automàtica, per aplicació de fórmules, una 
ponderació inferior a la corresponent a criteris la quantificació dels quals 
depenga d'un judici de valor, caldrà constituir un comitè que compte amb 
un mínim de tres membres, format per experts no integrats en l'òrgan 
proponent del contracte i amb la qualificació apropiada, a qui correspondrà 
avaluar les ofertes d'acord amb aquests últims criteris, o encomanar 
aquesta avaluació a un organisme tècnic especialitzat, degudament 
identificat en els plecs. 

g) Límit a les baixes de preu valorables 

L'oferta econòmica no té preponderància sobre els altres criteris 
d'adjudicació, ja que la puntuació màxima que se li pot donar 
representa, teòricament, sols 20 punts sobre el total de 110. 

A més a més, s'estableix una limitació a les baixes, ja que no es 
valoraran baixes superiors al 10%. 

La baixa ponderació de l'oferta econòmica, juntament amb la 
limitació a les baixes presentades fa que la seua importància, en la 
pràctica, siga reduïda, fet que és contrari al principi d'economia i de 
selecció de l'oferta més avantatjosa econòmicament. Aquest 
mecanisme està en contradicció amb l'article 150 del TRLCSP que 
estableix l'adjudicació del contracte a l'oferta econòmicament més 
avantatjosa i implica renunciar a priori i de manera automàtica a 
l'obtenció d'una possible major baixa o economia en el contracte, 
en contra del principi d'economia i d'eficient utilització dels fons 
públics establits en l'article 1 del TRLCSP. 

Compartim el criteri del Tribunal de Comptes en el sentit que no 
s'han d'emprar aquests llindars de sacietat en la valoració del 
criteri econòmic, ja que penalitzen les ofertes econòmicament més 
barates, de tal manera que  sota aquest determinat límit o llindar, 
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encara que baixen el preu oferit a l'Administració, no obtenen una 
major puntuació. 

h) Publicitat 

L'Entitat no ens ha tramés cap documentació justificativa d'haver 
publicat la licitació i l'adjudicació en el perfil de contractant, tal 
com exigeix el TRLCSP. 

8.23 Ajuntament de Xàbia 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Prestació del servei de vigilància, assistència, salvament, 
socorrisme i transport sanitari terrestre a les platges de Xàbia” 

• Data formalització: 03-04-2012 
• Valor estimat: 1.186.440,68 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: serveis 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 1 
• Duració: 2 anys + 2 anys prorrogables 

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització, l'Entitat ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, excepte per: 

a) Motivació de la necessitat 

No consta cap document explícit justificatiu en què es determine la 
naturalesa i l'extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
amb el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per a satisfer-les, d'acord amb el que regulen els articles 
22.1 i 109.1 del TRLCSP. 

b) Valor estimat del contracte 

Ni el PCAP ni els anuncis expressen el valor estimat del contracte. 
També cal informar d'aquesta xifra a la Sindicatura de Comptes a 
l'hora de formalitzar la informació requerida per l'article 29 del 
TRLCSP. 

c) Criteris d'adjudicació 

En la documentació revisada no es justifica l'elecció dels criteris 
d'adjudicació, exigida per l'article 109.4 del TRLCSP, ni la 
ponderació que se'ls atorga, en perjudici dels principis de 
transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 del TRLCSP. 
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No s'ha complit amb l'obligació d'indicar en l'anunci de licitació els 
criteris d'adjudicació que seran utilitzats en cada cas concret, 
acompanyats de la seua ponderació. 

d) Valoració de l'oferta econòmica 

La fórmula utilitzada per a valorar el preu ocasiona que la seua 
importància relativa real siga molt inferior a la seua importància 
teòrica (60% del total). En l'exemple que figura en el PCAP, una 
oferta que no hagués realitzat baixa hauria rebut 53,1 punts sobre 
un màxim de 60 que rebria l'oferta més beneficiosa. No obstant 
això, en aquest cas no té major transcendència, ja que solament es 
presenta un licitador a qui la mesa de contractació li concedeix la 
màxima puntuació. 

8.24 Mancomunitat de l'Interior, Terra del Vi 

 Resum del contracte fiscalitzat 

• Objecte: “Contracte per a la gestió del servei públic de recollida i 
transport de residus urbans als municipis de Camporrobles, Caudete 
de Las Fuentes, Fuenterrobles, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro i 
Villargordo del Cabriel, de la Mancomunitat de l'Interior, Terra del Vi” 

• Data formalització: 14-02-2012 
• Valor estimat: 5.103.691 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: gestió de serveis públics 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Nombre de licitadors: 3 
• Duració: 10 anys + 2 anys de possibles pròrrogues 

 Conclusions 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització, l'Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent, per raó de: 

a) Inadequada qualificació del contracte 

La Mancomunitat ha donat al contracte fiscalitzat el tractament 
jurídic establit en l’LCSP per als contractes de gestió de serveis 
públics (article 10 de l'LCSP), quan d'acord amb les condicions 
establides per a realitzar el servei en els plecs és patent que 
l'adjudicatari no assumeix cap risc d'explotació, i es limita a 
percebre una contraprestació fixa per la prestació del servei 
contractat. 

El risc d'explotació comporta que el rendiment derivat de la gestió 
depèn de la pròpia forma en què el concessionari la duga a terme i 
de la demanada dels usuaris del servei, mentre que el risc general 
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dels contractes administratius és el que deriva de les 
circumstàncies imprevistes que afectarien la totalitat del contracte 
o del seu error de càlcul en fer la seua oferta (el preu es pacta com a 
retribució del contractista i no depèn del major o menor nombre 
d'usuaris). 

La qualificació jurídica d'aquest tipus de contractes de recollida de 
residus i neteja viària, sense risc d'explotació per al contractista, ha 
sigut àmpliament i unànimement tractada sota l'actual 
LCSP/TRLCSP tant per la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa com pel Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals i la Junta Superior de Contractació Administrativa de 
la Generalitat, considerant que es tracten de contractes de serveis 
dels regulats en els articles 10 i 277 a 288 de l'LCSP. 

Aquesta circumstància té efectes molt rellevants, ja que de ser 
qualificat com de serveis i no com de gestió de serveis públics, 
implicaria que el termini d'execució no podria superar els quatre 
anys, (article 279 de l'LCSP). No obstant això, el contracte s'adjudica 
per a deu anys i exigeix obligatòriament la classificació del 
contractista (article 54 de l'LCSP) i la publicitat de la licitació en 
DOUE per tractar-se d'un contracte SARH (fet que no s'ha produït). 

D'altra banda, d'acord amb l'article 183 del Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, els expedients de 
contractes de gestió de serveis públics han d'incorporar, abans de la 
seua aprovació, un projecte d'explotació del servei públic que 
comprendrà un estudi economicoadministratiu del servei, del seu 
règim d'utilització i de les particularitats tècniques que resulten 
necessàries per a definir-lo. No consta que s'hi haja elaborat el dit 
projecte. 

b) Valor estimat del contracte 

Ni el PCAP ni els anuncis recullen el valor total estimat del 
contracte. Segons l'informe 2/2010 de la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Comunitat Valenciana el preu o 
valor estimat del contracte de gestió de serveis públics s'ha de 
calcular amb l'elaboració prèvia per part de l'Administració de 
l'estudi per a determinar les tarifes a què es refereix l'article 183 del 
Reglament de l'LCAP. 

El valor estimat del contracte ha de comprendre la retribució  total 
del contractista, tant l'estimada per l'ús del servei i sotmesa al risc i 
ventura del contractista (inexistent en el present cas) com qualsevol 
altra prevista en el contracte. 
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c) Criteris d'adjudicació 

Pel que fa als criteris d’adjudicació hem verificat que en l’expedient 
no es motiva la ponderació que se’ls adjudica. 

Segons el PCAP, els criteris es ponderen així: 

Criteris quantificables automàticament  37 punts 
Oferta econòmica 30 punts 
Acreditacions de qualitat i  
gestió mediambiental 2 punts 
Campanya de conscienciació ciutadana  5 punts 

Criteris la ponderació dels quals depèn  
d'un judici de valor 63 punts 

Projecte d'execució del servei 40 punts 
Característiques tècniques dels equips 8 punts 
Millores 15 punts 

L'oferta econòmica no té preponderància sobre els altres criteris 
d'adjudicació, ja que la puntuació màxima que se li pot donar és de 
30 punts sobre 100, més 7 punts atribuïbles a criteris automàtics. 
Aquest motiu va determinar la necessitat de la intervenció d'un 
comitè d'experts. 

Combinant el criteri establit per a considerar una baixa com 
anormal o desproporcionada i la fórmula utilitzada per a valorar el 
factor preu, que tampoc no incentiva les baixes, resulta que és 
improbable que existisquen diferències  en les valoracions 
superiors als tres punts (sobre 30). De fet, la diferència en els punts 
atribuïts a l'oferta econòmica entre l'oferta més cara i la més 
econòmica presentada és de 0,92 punts (sobre 30). 

Per tant, podem concloure que els criteris d'adjudicació i la seua 
forma de valoració desvirtuen la importància real del factor preu a 
l'hora d'adjudicar el contracte. 

No s'ha complit l'obligació d'indicar en l'anunci de licitació els 
criteris d'adjudicació que seran utilitzats en cada cas concret, 
acompanyats de la seua ponderació. 

d) Criteris d'adjudicació la valoració dels quals depèn d'un judici de valor 

Els criteris la ponderació dels quals depenga d'un judici de valor, es 
valoren en 63 punts. 

La ja per si importància nominal dels criteris subjectius resulta 
major en la pràctica considerant les limitacions indicades en la 
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determinació de la puntuació atribuïble a l'oferta econòmica. Les 
clàusules del PCAP que regulen aquests criteris contenen una 
insuficient definició que ocasiona que es presenten  ofertes molt 
heterogènies i possibiliten que l'Administració Pública puga actuar 
amb cert grau d'arbitrarietat. 

Dins d'aquests criteris, l'apartat "Projecte d'execució del servei" es 
valora en 40 punts i les millores en 15 punts. 

En general, l'informe tècnic, encara que siga detallat i extens, no 
fixa els criteris concrets sobre la valoració que realitza en els 
distints apartats, mostrant sols els resultats globals. Es realitzen en 
l'informe tècnic objeccions importants a algunes propostes 
presentades, però no s'explica quin és l'impacte en la valoració 
final que no apareix degudament fonamentada, malgrat la 
importància que té per a l'adjudicació del contracte. 

e) Sobre les millores 

La clàusula XIV, apartat B, del PCAP, relativa a les millores, les 
valora fins a 15 punts, però no conté cap indicació sobre els 
requisits, límits, modalitats i aspectes del contracte sobre els que 
són admissibles les millores. 

La normativa i la jurisprudència en la matèria, exigeixen que per a 
poder valorar les millores a fi de determinar quin és l'oferta 
econòmicament més avantatjosa, cal que els plecs establisquen els 
criteris de valoració que s'hi hagen d'aplicar, i les dites millores han 
de figurar detallades en el plec de clàusules administratives 
particulars, tot expressant-hi els requisits, els límits, les modalitats 
i característiques que permeten identificar-les suficientment i 
guardar relació directa amb l'objecte del contracte. 

Aquests requisits exigits per la normativa i la jurisprudència per a 
les millores deriven de la necessitat que els licitadors concórreguen 
en condicions d'igualtat, establida en els articles 1 i 123 de l'LCSP, 
de manera que les seues ofertes siguen valorades en funció de les 
condicions i característiques pròpies del contracte que s'ha 
d'executar. 

f) Sobre les ofertes desproporcionades 

Els criteris establits per a determinar si una oferta té caràcter 
anormal o desproporcionat, desincentiven la presentació de baixes 
en el preu de licitació, ja que s'han considerat anormals o 
desproporcionades les baixes superiors al 5% de la mitjana de les 
ofertes presentades per dos o més licitadors. 
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En relació amb la clàusula XII del PCAP, cal dir que presenta una 
redacció deficient, ja que la no admissió d'una oferta per aquesta 
causa no pot ser automàtica, tal com estableix el mateix plec, ja que 
en l'LCSP, article 136, s'estableix un tràmit d'audiència amb la 
finalitat d'analitzar el cas concret. 

g) Sobre el comitè d'experts 

En el PCAP no s'identifica el comitè d'experts que haurà d'avaluar 
les ofertes, la ponderació de les quals depèn de judicis de valor, 
encara que sí que hi ha hagut un comitè d'experts que el 16 de 
novembre de 2011, ha valorat les ofertes presentades. Tampoc no 
consta la publicació de la seua designació en el perfil de 
contractant. 

Les dues circumstàncies són contràries al que estipula el Reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, que 
estableix: 

Article 29. Designació dels òrgans que han d'efectuar la valoració. 

1. La designació dels membres del comitè d'experts a què es 
refereixen els articles anteriors podrà fer-se directament en el plec de 
clàusules administratives particulars o bé establir el procediment per 
efectuar-la. 

3. ... la designació s'haurà de fer i publicar en el perfil de contractant 
amb caràcter previ a l'obertura de la documentació esmentada en 
l'article 27. 

En al·legacions l'Entitat ha manifestat que mitjançant la Providència 
de Presidència, de data 6 d'octubre de 2011, es designaren els membres del 
comitè d'experts i la dita designació va ser publicada en el perfil de 
contractant, fins i tot quan en aqueixos moments la Mancomunitat no 
disposava d'una eina electrònica que facilités la seua acreditació. 

h) Obertura de proposicions per a valorar les ofertes 

La mesa reunida el 17 d'octubre de 2011, va obrir el sobre "B" que 
contenia les ofertes tècniques, donant compte del resum de 
millores de cada una de les proposicions i a continuació s'obrin els 
sobres "C" que contenen les ofertes econòmiques. Després de llegir 
les proposicions... es trameten als serveis tècnics perquè les 
valore... 

El 22 de novembre de 2011 la comissió d'experts va emetre un únic 
informe en el qual es valoraven tant els criteris la ponderació dels 
quals depèn d'un judici de valor (apartat 1 de l'informe)  com els 
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criteris que puguen valorar-se mitjançant xifres o percentatges 
obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules establides en els 
plecs. 

L'Entitat, en el procediment de valoració de les ofertes, no ha 
complit amb l'article 134 de l'LCSP que estableix que: L'avaluació de 
les ofertes d'acord amb els criteris quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules, es realitzarà després d'efectuar prèviament la 
d'aquells altres criteris en què no concórrega aquesta circumstància, 
deixant-ne constatació documental. 

Addicionalment, el Reial Decret  817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment l'LCSP, estableix en l'article 27 "Obertura 
dels sobres", el següent: 1. A tal efecte, l'obertura de les documentacions 
es durà a terme en un acte de caràcter públic,... 2. En aquest acte, sols 
s'obrirà el sobre corresponent als criteris no quantificables 
automàticament, i es lliurarà a l'òrgan encarregat de la seua valoració la 
documentació continguda en el sobre; així mateix, es deixarà constatació 
documental de tots els actes. 

L'informe de Secretaria de 10 de maig de 2011 incidia expressament 
en aquest exigència legal que ni va ser indicada en el PCAP, ni 
posteriorment va ser complida per la mesa de contractació. 

9. INCIDÈNCIES PRODUÏDES DURANT ELS EXERCICIS 2012 I 2013 EN 
L'EXECUCIÓ DELS CONTRACTES 

La Instrucció de 13 de setembre de 2013 de la Sindicatura de Comptes 
també estableix l'obligació de trametre informació  de determinades 
incidències  sorgides en l'execució dels contractes, com ara les 
modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, variacions de preu i 
l'import final, la nul·litat i l'extinció normal o anormal dels contractes 
indicats. 

En els apartats següents comentem els resultats de la revisió efectuada 
sobre una selecció d'incidències de 2012 i 2013. 
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9.1 Ajuntament de Mislata 

 Resum de les incidències contractuals fiscalitzades 

• 1a incidència: modificació del contracte 
• Data de formalització: 20-12-2012 
 
• 2a incidència: revisió de preus corresponent a 2008, 2009 i 2010 
• Data de formalització: 26-01-2012 
 
• 3a incidència: revisió de preus corresponent a 2011 
• Data de formalització: 26-04-2012 
 
• 4a incidència: revisió de preus corresponent a 2012 
• Data de formalització: 25-04-2013 
 

Contracte original: 
• Objecte: “Servei de recollida i eliminació de residus sòlids” 
• Data de formalització: 13-04-2007 
• Valor estimat: 17.495.327 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: gestió de serveis públics 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Duració: 8 més 8 anys de pròrrogues 

a) Revisada la documentació del contracte original cal destacar de manera 
resumida els aspectes següents: 

- De la lectura de la documentació contractual es desprèn la 
inadequada qualificació del contracte, ja que s'ha tramitat com un 
contracte de gestió de serveis públics, previst en l'article 156 a del 
TRLCAP, quan d'acord amb les condicions establides per a 
realitzar el servei queda patent que el contractista no assumeix 
cap risc d'explotació, ja que es limita a percebre una 
contraprestació per la prestació del servei contractat. 

- El criteri d'adjudicació objectiu referit al preu (article 70 del 
PCAP), amb una ponderació sobre la puntuació total del 20% es 
considera insuficient per a un contracte de tanta importància. 

- El PCAP no regula adequadament els criteris en funció dels 
quals s'observarà, si escau, que la proposició no pot ser 
complida com a conseqüència d'ofertes desproporcionades o 
temeràries, d'acord amb els articles 86.3 i 83.3 del TRLCAP, en 
relació amb l'article 85 de l'RGLCAP, ja que s'ha establit un 
límit de baixa màxima admissible sobre el pressupost de 
licitació del 10%, quan el dit percentatge s'hauria de referir a la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades en compte del 



Informe de fiscalització sobre la contractació en el sector local. Ajuntaments de població 
inferior a 50.000 habitants i altres ens. Exercicis de 2012-2013 

101 

pressupost base de la licitació. Aquesta circumstància podria 
haver impedit obtenir ofertes més avantatjoses. 

- Els criteris d'adjudicació subjectius, amb una ponderació sobre 
la puntuació total del 80%, no estan suficientment detallats en 
els plecs. 

- La fórmula de revisió de preus prevista en el PCAP (clàusula 
22), es refereix a dos índex de preus al consum, un dels quals 
no està suficientment identificat, puix que no fa referència a si 
es tracta d'un índex de preus general o si correspon a un àmbit 
geogràfic o sectorial concret. 

- El PCAP (clàusula 24) permet la revisió de preus una vegada 
executat el 20% de la inversió a què s'hagués obligat el 
contractista, quan s'hauria de permetre, si escau, una vegada 
el contracte s'hagués executat en el 20% del seu import, 
d'acord amb l'article 103.1 del TRLCAP. 

- El detall del contingut de l'oferta i millores valorades de 
l'adjudicatari, s'hauria d'incorporar al document contractual. 

- La clàusula prevista en el plec de prescripcions tècniques 
(clàusula 5.3 PPT) referida al fet que l'Ajuntament assumeix el 
cost de la reposició dels contenidors que són objecte del 
contracte, que hagen sigut declarats inservibles per la seua 
deterioració d'impossible reparació, podria entrar en 
contradicció amb el principi que l'execució del contracte es 
realitze a risc i ventura del contractista, establit en l'article 98 
del TRLCAP. De la mateixa clàusula també es desprèn que els 
dits contenidors que l'Ajuntament ha de reposar, han de ser 
adquirits al mateix contractista sense necessitat de sol·licitar 
ofertes a altres empreses, fet que podria implicar un 
incompliment del principi de la bona administració previst en 
l'article 4 del TRLCAP, així com els principis que regeixen la 
contractació pública previstos en l'article 1.1 del TRLCAP.  

b) Pel que fa a la modificació del contracte, cal destacar: 

- Després de la modificació, el preu del contracte es redueix en 
un 7,5% respecte al preu fixat en el contracte, i es redueix en 
un 18% respecte a l'últim preu vigent després de les revisions 
de preus que analitzem més avant. 

- La modificació, que consisteix a suprimir determinats mitjans 
materials i serveis objecte del contracte, no es justifica en 
l'expedient, tal com exigeix l'article 101.1 del TRLCAP, raó per 
la qual no es coneixen les raons d'interès públic que l'han 
determinat, d'acord amb el que disposa l'article 163.1 del 
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TRLCAP. Cal destacar també que la dita modificació a la baixa 
del preu com a conseqüència de la reducció de mitjans 
personals i supressió de serveis, no estava regulada ni prevista 
en la documentació contractual. 

- Per raó que el contracte no detalla el contingut de l'oferta i 
millores valorades oferides per l'adjudicatari, de la 
documentació facilitada per l'Entitat, no hem pogut verificar la 
conformitat del nou preu del contracte modificat. 

c) Pel que fa a les revisions de preus, cal destacar: 

- Com a conseqüència de les successives revisions de preu 
previstes en els plecs, i després dels primers cinc anys de 
vigència del contracte, el preu inicialment fixat en el contracte 
ha sofert un increment de més del 10%. 

- La primera revisió de preus efectuada per l'òrgan de 
contractació, inclou l'actualització de preus referida al període 
comprés entre el 17 d'abril i desembre de 2008, sent que 
durant aquest període, si bé havia transcorregut un any des de 
l'adjudicació del contracte, encara no s'hi havia executat el 
20% de l'import del contracte. Tenint en compte la seua 
duració de vuit anys, no podia ser objecte de revisió, d'acord 
amb l'article 103.1 del TRLCAP. 

 El PCAP (clàusula 24) permet la revisió de preus quan s'hi haja 
executat el 20% de les inversions, circumstància que segons 
l'informe tècnic s'acomplia. No obstant això, ni la dita clàusula 
ni consegüentment la primera revisió, resulta conforme amb 
el dit precepte legal, el qual es refereix a l'import d'execució i 
no solament al de les inversions. 

9.2 Ajuntament de Montserrat 

 Resum de la incidència fiscalitzada 

• Incidència: pròrroga del contracte 
• Data de la pròrroga: 29-11-2013 
 

Contracte original: 
• Objecte: “Funcionament, manteniment i conservació de les estacions 

depuradores d'aigües residuals de La Rabassa, …” 
• Data formalització: 23-12-2010 
• Valor estimat: 282.371,52 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: serveis 
• Procediment d'adjudicació: obert  
• Duració: 3 anys + 1 any pròrroga 
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a) Quant a la pròrroga del contracte  

No hi ha res que destacar. 

b) Revisats els PCAP del contracte original  cal destacar de manera resumida 
els aspectes següents: 

- Tal com exigeix l'article 109.4 del TRLSCP, no es justifica 
l'elecció dels criteris d'adjudicació ni la seua ponderació. 

- No es distingeix entre els criteris quantificables mitjançant 
xifres o percentatges obtinguts per mitjà de la mera aplicació 
de les fórmules establides en els plecs i aquelles criteris la 
quantificació dels quals depèn d'un judici de valor. 

- Entre els criteris que s'han de valorar figura l'oferta 
econòmica, però amb una puntuació de sols 3 punts sobre 100, 
circumstància que hauria d'haver-se justificat en l'expedient, 
atesa la importància que en la contractació té aquest criteri. 
En aquest sentit, l'LCSP en el seu article 134.2, paràgraf segon, 
es diu que en la determinació dels criteris d'adjudicació 
tindran preponderància aquells que es referisquen a 
característiques del contracte que puguen valorar-se amb 
xifres o percentatges obtinguts mitjançant la mera aplicació 
de les fórmules establides en els plecs. 

- A més a més, s'estableix una limitació a les baixes, ja que no 
es valoraran baixes superiors al 3% del tipus de licitació. 

 La molt baixa ponderació de l'oferta econòmica, juntament 
amb la limitació a les baixes presentades fa que la seua 
importància, en la pràctica, siga insignificant, fet que va en 
contra del principi d'economia i de selecció de l'oferta més 
avantatjosa econòmicament. 

- El 97% dels criteris d'adjudicació depenen per a quantificar-los 
d'un judici de valor. No obstant això, no s'ha constituït el 
comitè d'experts que exigeix l'article 134.2 de l'LCSP. 

- Tot i la important ponderació dels criteris relatius a les 
millores, el 57%, el PCAP és imprecís, i pateix d'una falta de 
concreció total quant als criteris que es tindran en 
consideració i la forma d'assignar la puntuació. Els criteris de 
valoració que hagen d'aplicar-s'hi, necessàriament haurien de 
figurar detallats i indicar-ne els requisits, els límits, les 
modalitats i les característiques que permeten identificar-los 
suficientment, i guardar relació directa amb l'objecte del 
contracte. 
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- Sobre el criteri "Estudi econòmic, pla d'explotació i mitjans 
materials", valorat en 30 punts, opinem que alguns dels 
aspectes considerats no s'han de valorar en l'adjudicació del 
contracte, sinó en la fase prèvia d'admissió a la licitació, ja que 
s'han d'establir com a requisits per a l'adequada prestació del 
servei i han de ser complits per tots els licitadors per a ser 
admesos. 

9.3 Ajuntament d'Ontinyent (2012) 

 Resum de la 1a incidència fiscalitzada 

• Incidència: Cessió del contracte 
• Data de cessió: 22-02-2012 
 

Contracte original: 
• Objecte: “Obres del col·lector Nord al camí de la Moneda (PIP)-Cessió 

del contracte” 
• Data formalització: 23-11-2010 
• Valor estimat: 800.508,93 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: obres 
• Procediment d'adjudicació: obert  

a) Revisat el PCAP del contracte original cal destacar de manera resumida els 
aspectes següents: 

- Tal com exigeix l'article 109.4 del TRLSCP, no es justifica 
l'elecció dels criteris d'adjudicació ni la seua ponderació. 

- No es distingeix entre els criteris quantificables mitjançant 
xifres o percentatges obtinguts per mitjà de la mera aplicació 
de les fórmules establides en els plecs i aquelles criteris la 
quantificació dels quals depèn d'un judici de valor. 

- Entre els criteris d'adjudicació l'oferta econòmica es valora 
només amb 5 punts sobre 100, ponderació que es considera  
totalment insuficient. 

- El termini d'execució de l'obra s'estableix en el PCAP en sis 
mesos. Hi ha un criteri d'adjudicació pel qual es concedeixen 
20 punts en funció de la reducció del termini. Es concedeix un 
màxim de 20 punts a tots els licitadors. 

- L'acta de la mesa de contractació i l'informe tècnic no 
justifiquen les puntuacions concedides ni adequadament ni 
suficientment. 
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b) Pel que fa a la cessió del contracte: 

- El 31 de maig de 2011, el contractista sol·licita a l'Ajuntament 
la cessió del contracte a una altra empresa. Aquesta sol·licitud 
no prospera. 

- El 9 de gener de 2012, el contractista comunica a l'Ajuntament 
la cessió del contracte a una altra empresa, com a 
conseqüència d'haver-se declarat en concurs voluntari de 
creditors. 

- El 19 de gener de 2012, l'òrgan competent proposa l'obertura  
de l'expedient de cessió del contracte. 

- L'oficina tècnica de l'Ajuntament emet un informe favorable el 
27 de gener de 2012 sobre la idoneïtat de l'empresa cessionària 
per a executar el contracte. 

- El 22 de febrer de 2012, la JGL acorda autoritzar la cessió del 
contracte. 

- El 23 d'abril de 2012 es publica en el BOP la cessió del 
contracte. 

- La tramitació de la cessió s'ha trobat conforme. 

 Resum de la 2a incidència fiscalitzada 

• Incidència: Modificació del contracte 
• Data de modificació: 24-05-2013 
 

Contracte original: 
• Objecte: “Servei de neteja de vies públiques-Lot I" 
• Data formalització: 12-11-2010 
• Valor estimat: 5.660.000 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: gestió de serveis públics 
• Procediment d'adjudicació: obert  
• Duració: 10 anys 

a) Revisat el PCAP del contracte original cal destacar de manera resumida els 
aspectes següents: 

- Tal com exigeix l'article 109.4 del TRLCSP, no es justifica 
l'elecció dels criteris d'adjudicació. 

- La qualificació del contracte és inadequada. L'Ajuntament ha 
donat al contracte fiscalitzat el tractament jurídic establit en 
l'LCSP per als contractes de gestió de serveis públics (article 10 
de l'LCSP) quan d'acord amb les condicions establides per a 
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realitzar el servei, en els plecs queda patent que l'adjudicatari 
no assumeix cap risc d'explotació, i es limita a percebre una 
contraprestació per la prestació del servei contractat. 

- Com hem indicat adés, l'oferta econòmica no té 
preponderància (50%) sobre els altres criteris d'adjudicació, la 
quantificació dels quals depèn de judicis de valor, en 
contradicció amb el que regula l'article 134.2 de l'LCSP que 
indica que es donarà preponderància a aquells criteris que 
puguen valorar-se amb les xifres i percentatges obtinguts 
mitjançant l'aplicació de fórmules establides en els plecs 
davant dels criteris, la quantificació dels quals depèn d'un 
judici de valor. 

- D'altra banda, en la clàusula 8, apartat B, del PCAP, sobre els 
criteris d'adjudicació i la seua ponderació, es valoren fins a 10 
punts millores en la prestació del servei que siguen acceptades 
per la mesa de contractació, però no conté cap indicació sobre 
els requisits, límits, modalitats i aspectes del contracte sobre 
els que són admissibles les millores, tal com exigeix la 
normativa vigent. 

b) Pel que fa a la modificació del contracte: 

- El 21 de gener de 2013, el servei responsable informa de la 
necessitat de realitzar una sèrie de canvis en els serveis 
contractats que redueixen lleugerament l'import del contracte. 

- El 21 de març de 2013, després dels tràmits oportuns, el Ple 
acorda la modificació del contracte. 

- El 24 de maig de 2013, es formalitza la modificació del 
contracte. 

- S'ha trobat conforme la tramitació de la modificació. 

9.4 Ajuntament de Villena 

 Resum de la 1a incidència fiscalitzada 

• Incidència: execució sentència 
• Objecte: “Concessió dels serveis municipals d'aigua potable i 

clavegueram de Villena" 
• Data formalització: 09-05-2012 
• Valor estimat: N/d 
• Tipus de contracte: gestió de serveis públics 
• Procediment d'adjudicació: obert  
• Duració 12 anys 
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a) Pel que fa al contracte fiscalitzat, formalitzat el 9 de maig de 2012, de 
concessió de la gestió de l'aigua potable i clavegueram de Villena, cal dir 
que: 

- Aquest és un contracte que es licita i adjudica en l'exercici de 
2004, però una de les empreses licitadores recorre davant la 
jurisdicció contenciosoadministrativa l'adjudicació realitzada 
per considerar, fonamentalment, que s'havien vulnerat 
diverses clàusules dels plecs i que l'Ajuntament havia 
incorregut en una presumpta arbitrarietat. 

- El 28 de febrer de 2006, el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 d'Alacant dicta en primer instància la sentència 
número 66/06 i anul·la la licitació i desestima la pretensió de la 
part demandant que se li adjudique el contracte. La sentència 
es fonamenta en el següent: 

1) La UTE adjudicatària va modificar el cànon de concessió 
inicialment oferit, valent-se d'un innecessari i irregular 
tràmit de confirmació d'ofertes inventat pel regidor 
d'Aigües de l'Ajuntament, quan ja es coneixien les 
ofertes dels altres licitadors. 

2) La proposició de la UTE adjudicatària no es va ajustar al 
model establit en el plec, quant a l'import que havia de  
percebre a càrrec de la taxa del clavegueram, raó per la 
qual no hauria de ser acceptada la seua proposta. 

3) Les puntuacions atorgades per la mesa de contractació 
permet afirmar, segons el Tribunal, que són arbitràries  i 
no tenen la justificació necessària, i vulneren els criteris 
objectius d, e, g i h de l'article 35 del plec, sense possible 
empara en la discrecionalitat tècnica de l'Administració 
apel·lant, i una imperant subjectivitat en la puntuació. 

- Com a conseqüència d'aquesta sentència, ratificada per la 
Sentència núm. 1493/07 del TSJCV i l'Acte de 26 de gener de 
2011, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 d'Alacant, i 
instar l'execució forçosa de la sentència, i que l'Ajuntament de 
Villena retrotragués les actuacions en el procés licitatori per a 
posteriorment continuar-lo fins a concloure'l amb 
l'adjudicació del contracte a l'oferta més avantatjosa.  
L'Ajuntament torna a adjudicar el contracte mitjançant 
l'Acord del Ple de la Corporació de 26 de gener de 2012, amb la 
proposta prèvia d'adjudicació realitzada per la mesa de 
contractació reunida el 10 de gener de 2012. 
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b) Sobre el contracte amb el nou  adjudicatari formalitzat el 9 de maig de 
2012 

No hi ha res destacable. 

Resum de la 2a incidència revisada 

• Incidència: Modificació 
• Data de modificació: 05-11-2012 
• Import: sense impacte econòmic 
• Objecte: manteniment de l'equilibri 

 
Contracte original: 

• Contracte original: “Concessió dels serveis públics de gestió de l'ORA, 
manteniment de semàfors i servei de grua"." 

• Data: 12-12-2006 
• Import del contracte inicial (valor estimat): 1.425.000 euros (IVA 

exclòs) 
• Tipus de contracte: gestió de serveis públics 

En relació amb la modificació del contracte fiscalitzat de la concessió de 
la gestió de l'ORA i grua, cal indicar que la revisió formal no hi ha res 
destacable 

9.5 Ajuntament de Xàtiva 

 Resum de la incidència revisada 

• Incidència: Cessió del contracte 
• Data de modificació: 17-09-2012 
• Import: sense impacte econòmic 

 
Contracte original: 

• Objecte: "Rehabilitació de la Casa de l'Ensenyança" 
• Data de formalització: 04-04-2011 
• Valor estimat: 1.060.923 euros (IVA exclòs) 
• Tipus de contracte: obres 
• Procediment d'adjudicació: obert 
• Duració prevista: onze mesos 

a) Quant a la cessió del contracte 

El 10 de febrer de 2012, la JG acorda la cessió del contracte per estar 
l'empresa adjudicatària en concurs de creditors, i es formalitza la 
cessió del contracte el 17 de setembre de 2012, d'acord amb l'article 
209 de l'LCSP. 
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b) Revisada la documentació del contracte original cal destacar de manera 
resumida els aspectes següents: 

- Pel que fa a la documentació justificativa del contracte en què 
es determine la naturalesa i extensió de les necessitats que 
pretenen cobrir-se amb el contracte projectat, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les d'acord 
amb el que estableixen els articles 22.1 i 93.1 de l'LCSP, el 
document que s'adjunta no s'ajusta als seus requisits. 

- Segons la clàusula vuitena del PCAP, els criteris d'adjudicació 
són: 

Millores sense cost per a l'Ajuntament 30 punts 
Oferta tècnica  30 punts 
Baixa econòmica 30 punts 
Volum de la mà d'obra 10 punts 

El PCAP no distingeix entre criteris avaluables basats en judicis 
de valor i criteris avaluables mitjançant la mera aplicació de 
fórmules. 

Aquesta circumstància és important, ja que l'avaluació de les 
ofertes d'acord amb els criteris quantificables mitjançant la 
mera aplicació de fórmules establides, es realitzarà després 
d'efectuar prèviament la d'aquells altres criteris en què no 
concórrega aquesta circumstància. 

Pel que fa als criteris d'adjudicació, hem verificat que en 
l'expedient no es justifica la seua elecció (exigida per l'article 
109.4 del TRLCSP: En l'expedient es justificarà adequadament 
l'elecció del procediment i la dels criteris que es tindran en 
consideració per a adjudicar el contracte) ni la ponderació que se'ls 
adjudica, en perjudici dels principis de transparència i 
objectivitat que exigeix l'article 1 de l'LCSP. 

- L'oferta econòmica no té preponderància sobre els altres 
criteris d'adjudicació, ja que la puntuació màxima que se li pot 
donar, representa únicament el 30% del total, en clara 
contradicció amb el que regula l'article 134.2 de l'LCSP que 
indica que es donarà preponderància a aquells criteris que 
puguen valorar-se amb les xifres i percentatges obtinguts 
mitjançant l'aplicació de fórmules establides en els plecs 
davant dels criteris, la quantificació dels quals depèn de 
judicis de valor. La resta de criteris, que representen el 70% de 
la puntuació total, depenen per a quantificar-los de l'aplicació 
de judicis de valor. 



Informe de fiscalització sobre la contractació en el sector local. Ajuntaments de població 
inferior a 50.000 habitants i altres ens. Exercicis de 2012-2013 

110 

- En la clàusula 8a del PCAP, sobre criteris d'adjudicació i 
ponderació, en el punt 1r es valoren fins a 30 punts les 
millores sense cap cost per a l'Ajuntament. La redacció de les 
possibles millores és confusa. 

 La normativa i la jurisprudència en la matèria, exigeixen que 
per a poder valorar les millores a fi de determinar quin és 
l'oferta econòmicament més avantatjosa, cal que els plecs 
establisquen els criteris de valoració que s'hi hagen d'aplicar, i 
les dites millores han de figurar detallades en el plec de 
clàusules administratives particulars, tot expressant-hi els 
requisits, els límits, les modalitats i característiques que 
permeten identificar-les suficientment i guardar relació 
directa amb l'objecte del contracte. 

 Aquests requisits exigits per la normativa i la jurisprudència 
per a les millores deriven de la necessitat que els licitadors 
concórreguen en condicions d'igualtat, establida en els articles 
1 i 123 de l'LCSP, de manera que les seues ofertes siguen 
valorades en funció de les condicions i característiques 
pròpies del contracte que s'ha d'executar. 

- Quant al criteri de l'"Oferta tècnica" valorada en 30 punts, el 
PCAP no estableix detalladament els aspectes que seran 
valorats ni com ho seran. Tampoc l'informe tècnic de 
valoració explicita els criteris utilitzats. 

- En el present cas no s'ha constituït el comitè d'experts que 
tant per exigència legal (article 134.2 de l'LCSP), atesa la 
preponderància dels criteris subjectius com per la seua 
complexitat clarament necessària. 

- El procediment per a l'obertura de proposicions per a valorar 
les ofertes previst en el PCAP, no aplegava el que estableix 
l'article 134.2 de l'LCSP que diu: L'avaluació de les ofertes segons 
els criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules es 
realitzarà després d'efectuar prèviament la d'aquells altres criteris 
en què no concórrega aquesta circumstància, i s'hi deixarà 
constància documental. 

 En una única reunió de la mesa de contractació es van obrir 
els sobres amb les ofertes tècniques i econòmiques. 

 No consta que s'enviaren les ofertes a cap òrgan tècnic perquè 
les valorés. No obstant això, posteriorment l'arquitecte tècnic 
municipal va emetre un únic informe valorant, de les divuit 
ofertes presentades, tant els criteris quantificables amb la 
mera aplicació de fórmules establides en els plecs, com els 
criteris no quantificables automàticament, la ponderació dels 
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quals depèn d'un judici de valor. Aquest procediment de 
valoració de les ofertes no és d'acord amb el que estableix en 
el dit article 134.2 de l'LCSP. 

 Addicionalment, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment l'LCSP, estableix en l'article 
27 "Obertura dels sobres", el següent: 1. A tal efecte, l'obertura de 
les documentacions es durà a terme en un acte de caràcter públic,... 
2. En aquest acte, sols s'obrirà el sobre corresponent als criteris no 
quantificables automàticament, i es lliurarà a l'òrgan encarregat de 
la seua valoració la documentació continguda en el sobre; així 
mateix, es deixarà constatació documental de tots els actes. 

 El procedir de la mesa atempta contra el principi de no 
discriminació i igualtat de tracte als candidats establit en 
l'article 1 del TRLCSP. 

- L'Ajuntament no ens ha facilitat la justificació que s'haja 
realitzat la publicitat de l'adjudicació en cap dels butlletins 
oficials a què està obligat. Igualment, no s'ha justificat la 
publicitat de la formalització en el perfil del contractant i en el 
BOP, i indicar com a mínim les mateixes dades esmentades en 
l'anunci d'adjudicació, tal com estableix l'article 138 de l'LCSP. 

10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A fi d’acomplir el que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com l'Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes per mitjà del qual tingué coneixement 
de l'esborrany de l'informe de fiscalització, que va ser tramés als gestors 
dels ajuntaments fiscalitzats perquè, en el termini concedit, si calia, hi 
formularen al·legacions. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i el seu tractament, és 
necessari assenyalar el següent: 

1) Les entitats fiscalitzades han formulat –si era el cas– al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l'Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de 
l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que 
s'ha emès sobre aquestes –el qual ha servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos II i III. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.2.e) del seu 
Reglament i, en compliment del Programa Anual d’Actuació 2015 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunió del dia 20 d'octubre de 2015, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 20 d'octubre de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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METODOLOGIA 

El Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes estableix entre 
altres qüestions, quins han de ser els criteris generals en analitzar els 
incompliments de la normativa en les fiscalitzacions. En particular els 
relatius als incompliments en matèria contractual, queden regulats en la 
Secció 4803: Guia de fiscalització de la contractació, incompliments significatius. 

a) Importància relativa dels incompliments 

El treball de fiscalització de l'àrea de contractació consisteix a 
comprovar que els contractes s'han tramitat d'acord amb la 
normativa aplicable. Amb aquesta finalitat, en l'apartat 3 de la 
secció 4803 s'ofereix una guia orientativa dels incompliments més 
rellevants als quals cal prestar més atenció en les fiscalitzacions. 

Tenint-los en consideració, en les fiscalitzacions poden presentar-
se situacions qualificables com a incompliments molt significatius i 
que, en funció de les circumstàncies, poden conduir al fet que 
l'auditor opine que l'activitat contractual no s'ha ajustat als 
principis generals de la contractació del sector públic enunciats en 
l'article 1 del TRLCSP, que són: 

a) Llibertat d'accés a les licitacions 

b) Publicitat i transparència dels procediments 

c) No discriminació i igualtat de tracte 

d) Assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària i control de despesa, una eficient utilització 
dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns 
i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la 
definició prèvia de les necessitats que s'han de satisfer, la 
salvaguarda de la lliure competència i de la selecció de l'oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

 És a dir, en línies generals, qualsevol incompliment que atempte 
contra aquests principis i objectius generals de la contractació es 
considerarà significatiu. 

 Per ajudar a avaluar el significat dels incompliment detectats i 
redactar els informes, cal tenir en compte el que preveu l'apartat 8, 
"La importància relativa en la revisió del compliment de la legalitat" 
de la secció 1321 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, 
segons el qual, en avaluar el significat d'un incompliment es 
tindran en compte, entre altres, els factors següents: 
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- La materialitat quantitativa de l'incompliment, ja que podria 
no ser raonable informar d'un incompliment referit a un 
import reduït, excepte si és recurrent. 

- La jerarquia legal de la norma vulnerada (un incompliment 
d'una llei és més greu que l'incompliment d'una resolució 
administrativa). 

- Els objectius de la fiscalització. 

- El grau d'extensió/intensificació de l'incompliment (no és el 
mateix un incompliment aïllat que pot deure's a un error, que 
un incompliment sistemàtic i repetit). En les conclusions de 
l'àrea en expressar les incidències trobades, s'indicarà si són 
degudes a errors aïllats o a deficiències en els procediments de 
gestió de l'entitat auditada. 

- La justificació després de l'incompliment. Un succés 
accidental serà tractat de manera diferent a un incompliment 
voluntari i deliberat. 

- La claredat de la situació. Per exemple, un cas jurídicament 
discutible  sobre el que es mantenen postures jurídiques 
discrepants entre l'entitat i l'auditor o els serveis jurídics de la 
Sindicatura. 

 També s'ha de fer la distinció entre les obligacions clarament 
establides en la llei de situacions en què no sent obligat 
determinat comportament o procediment, resulta 
recomanable per a millorar la gestió de l'entitat. 

- Les accions correctives que pogués haver adoptat l'entitat per 
a esmenar l'incompliment detectat o prevenir futurs 
incompliments. 

 En la citada secció 1321, també es defineixen les incorreccions 
clarament insignificants, així: 

L'auditor pot determinar un import per davall del qual les 
incorreccions són clarament insignificant i no cal acumular-les 
perquè l'auditor espera que la seua acumulació clarament no tindrà 
un efecte material sobre els estats financers. 

"Clarament insignificant" no és sinònim de "no material". Les 
qüestions clarament insignificants tenen un ordre de magnitud 
totalment distint (més reduït) que la importància relativa 
determinada de conformitat amb la NIA 320; es tracta de qüestions 
que clarament no tindran conseqüències, tant si es consideren 
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individualment com de forma agregada, qualsevol que siga el criteri 
de magnitud, naturalesa o circumstàncies pel qual es jutgen. 

Es considera que la qüestió no és clarament insignificant quan hi ha 
algun tipus d'incertesa sobre si una o més partides són clarament 
insignificants. 

Pel que fa a la contractació, un incompliment podrà considerar-se 
clarament insignificant, per exemple, quan no afecte els principis 
generals de la contractació, quan el seu efecte econòmic siga 
clarament insignificant i quan no tinga efecte en la determinació de 
l'adjudicatari d'un contracte. 

b) Efecte en els informes de fiscalització 

 D'acord amb tot això, es pot establir de manera orientativa una 
classificació dels incompliments que s'hagen observat en la 
fiscalització de la contractació i els seus efectes de la manera 
següent: 

 
 Tipus d’incompliment 

 Poc significatiu Significatiu Molt significatiu 

Descripció 

Incompliments de les 
normes de contractació 
que no són considerats 

significatius 

Afecta els principis generals de 
contractació i/o té un efecte 
negatiu en els comptes de 
caràcter significatiu. 

L'incompliment és aïllat i no té 
caràcter generalitzat. 

L'incompliment pot ser degut a 
una interpretació 
“controvertida” de la norma. 

Els incompliments de forma 
individual o en conjunt afecten els 
principis generals de contractació 
i/o tenen un efecte negatiu en els 
comptes de caràcter significatiu. 

Els incompliments són causa de 
nul·litat contractual. 

Els incompliments significatius no 
són aïllats i tenen caràcter 
generalitzat o sistemàtic. 

Efecte en 
l'informe de 
fiscalització 

No afectarà l'opinió, que 
serà positiva. 

Els incompliments, no 
significatius, es podran 
posar en un annex. 

L'opinió o conclusió serà 
positiva amb excepcions. 

Els incompliments s'hauran 
d'indicar en l'opinió o conclusió. 

L'opinió o conclusió serà negativa. 

Els incompliments s'hauran 
d'indicar en l'opinió o conclusió. 

Possible 
redacció en un 
informe sobre 
un contracte 

Les comprovacions 
realitzades permeten 
concloure que en la 
preparació, adjudicació i 
formalització del contracte 
revisat, l'entitat ha 
complit de forma raonable 
la normativa vigent. 

Les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la 
preparació, adjudicació i 
formalització del contracte 
revisat, l'entitat ha complit de 
forma raonable la normativa 
vigent, excepte per: 

a) . 
b) . 

Les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la 
preparació, adjudicació i 
formalització del contracte revisat, 
l'entitat no ha complit de forma 
raonable la normativa vigent per 
causa de: 

a) . 
b) . 

 En qualsevol cas i subjecte al seu manament legal, l'auditor ha de 
fer ús del seu criteri professional en valorar la importància de les 
incidències detectades. 
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c) Incompliments significatius 

 A manera d'orientació i sense que això implique una substitució del 
judici professional ni una enumeració completa de tots els 
possibles, en la secció 4803 del Manual de fiscalització, es detallen 
determinats fets susceptibles de ser considerats com 
incompliments significatius, ordenats per les principals fases de la 
contractació. 

 L'auditor pot observar altres incompliments significatius o pot 
evidenciar l'acumulació d'incompliments que no tenint 
individualment tal consideració i, valorats en conjunt, pot arribar a 
la conclusió que el contracte s'ha tramitat contravenint els principis 
generals de la contractació. 

d) Frau i abús 

En la fiscalització de la contractació és plenament aplicable la secció 
1240: Responsabilitats de l'auditor en la fiscalització respecte al frau del 
Manual de fiscalització. 

Tradicionalment l'àrea de contractació s'ha qualificat com a àrea de 
risc en relació amb el frau i la corrupció, per tant, en realitzar les 
fiscalitzacions, es tindrà una cura especial davant l'existència de 
possibles indicadors o indicis de frau. 

En els casos més greus en què es considere que poden existir 
indicis de responsabilitats comptables o penals, s'actuarà tal com 
preveu la dita secció 1240 i es comunicarà a la Fiscalia del Tribunal 
de Comptes. 

En altres casos menys greus, els equips d'auditoria es trobaran 
davant de situacions en què no es puga concloure que s'han produït 
incompliments significatius de les normes de contractació, però en 
les que en la seua opinió no s'han aplicat criteris de bona gestió en 
relació amb aspectes de certa importància. La ja citada secció 1240 
defineix el concepte d'abús de la manera següent: 

S'entén per abús tota conducta deficient o impròpia en comparació 
amb la que una persona prudent consideraria raonable i necessària 
en una activitat administrativa o comercial atenent les 
circumstàncies. El concepte també engloba els casos d'utilització 
il·legítima de l'autoritat o del càrrec per a afavorir interessos 
econòmics personals o de familiars o socis comercials. L'abús no 
implica necessàriament l'existència de frau o la infracció de lleis i 
regulacions, d'estipulacions contractuals o de condicions de concessió 
de subvencions, sinó que representa una desviació del concepte del 
decoro que està relacionat amb els principis generals  de la bona 
gestió financera del sector públic i de conducta dels servidors públics. 
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En aquests casos, que l'article 8 de la Llei de la Sindicatura obliga a 
informar juntament amb les infraccions, abusos i presumptes 
irregularitats que s'hi hagen observat, s'haurà de fer una descripció 
succinta però clara de la situació censurable, de les raons que ens 
indueixen a considerar-la com a tal i de l'evidència en què ens 
basem. 

 



 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions presentades



              
 

 

SECRETARIA 

 
 
Alegaciones que se formulan al borrador del Informe sobre la contratación en el 
sector local. Ayuntamientos de población inferior a 50.000 habitantes y otros 
entes, ejercicios 2012-2013 
 
 
Primera alegación 
 
Apartado a) Motivación de la necesidad del borrador del Informe, página 24 
 
Contenido de la alegación: 
 

El Ayuntamiento de Albal facilitó el Acuerdo del Pleno de fecha 29 de noviembre de 
2012 en el que se justificaba la necesidad de la licitación, especificando: 

 
“La Ordenanza Reguladora del servicio de limpieza viaria y recogida de los residuos 
sólidos urbanos, inertes e industriales asimilables a urbanos se aprobó mediante 
Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27 de junio de 1.996 y atendía a los 
principios de la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, de Recogida y Tratamiento de los 
desechos y Residuos Sólidos Urbanos. 
 
La Ley 42/1975 fue derogada por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, vigente 
hasta el 30 de julio de 2011, fecha en que entró en vigor la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados. 
 
Ley 10/2000, de 12 de diciembre de Residuos de la Comunidad Valenciana  establece 
que las entidades locales serán competentes para la gestión de los residuos urbanos 
en los términos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y en la 
presente Ley, así como en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local. Corresponde a los municipios, la prestación de los servicios públicos 
de recogida, transporte, valorización y eliminación de los residuos urbanos o 
municipales en la forma que se establezca en sus respectivas ordenanzas y de 
acuerdo con los objetivos marcados por la Generalidad a través de los instrumentos de 
planificación sectorial contemplados en dicha ley, así como la inspección y sanción en 
el ámbito de estas competencias. Los municipios de más de 5.000 habitantes están 
obligados a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos o 
municipales. 
 
Los municipios gestionarán los servicios de recogida, transporte, valorización y 
eliminación en materia de residuos urbanos o municipales, por si mismos o mediante 
agrupaciones, mancomunidades o cualquier otra modalidad previstas en la legislación 
local, conforme a lo establecido por los planes autonómicos de residuos.  
 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados establece que 
corresponde a las Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales cuando proceda: 

a. Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los 
residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la 
forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo 
establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades 
Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r7-l10-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html
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del productor. La prestación de este servicio corresponde a los municipios que 
podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada. 

 
b. El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora 

en el ámbito de sus competencias. 
 

c. Las Entidades Locales podrán: 
 

1. Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su 
competencia. 

2. Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos 
domésticos generados en las industrias en los términos que establezcan 
sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de 
estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos 
previstos en el artículo 17.3. Cuando la entidad local establezca su 
propio sistema de gestión podrá imponer, de manera motivada y 
basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los 
residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a 
dicho sistema en determinados supuestos 

3. A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de 
residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas características 
dificultan su gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir 
dichas características o a que los depositen en la forma y lugar 
adecuados. 

4. Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante 
cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen 
local. Estas actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad local de 
forma independiente o mediante asociación de varias Entidades Locales. 

 
En cuanto a la necesaria licitación del contrato administrativo para la gestión de 
servicios de recogida de residuos, se constata por la finalización del contrato de 
concesión del servicio de recogida y eliminación de los residuos sólidos, formalizado 
en fecha 25 de octubre de 1985 con la empresa SA Agricultores de la Vega, por un 
plazo inicial de 10 años.  
 
 
Segunda alegación 
 
Apartado b) Informe jurídico del borrador del Informe, página 24 
 
Contenido de la alegación: 
 
El informe jurídico fue elaborado por la Técnico Jurídico del Departamento de 
Contratación. 
 
Documentación justificativa de la alegación:  
 

Disposición adicional segunda, apartados 7 y 8, del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público: la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares 
irá precedida de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que 
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y del 
Interventor. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t3.html#a17
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8. Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el 
Secretario o por el órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de 
la Corporación. 

 

Tercera alegación 
 
Apartado c) Inadecuada calificación jurídica del contrato del borrador del 
Informe, página 24 
 
Contenido de la alegación: 
 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa contractual del sector público, antes 
de proceder a la contratación de un servicio público deberá haberse establecido su 
régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda 
asumida por la administración como propia de la misma, atribuya las competencias 
administrativas, determine el alcance de las prestaciones a favor de los administrados, 
y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la 
prestación del servicio.  
 
En este sentido, la Ordenanza municipal de Albal reguladora del servicio de 
limpieza viaria y recogida de los residuos sólidos urbanos, inertes e industriales 
asimilables a urbanos se aprobó mediante Acuerdo de Pleno de fecha 27 de 
junio de 1996. Asimismo, este municipio dispone de una Ordenanza reguladora 
de la tasa por recogidas de basuras publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia nº 251 de fecha 21 de octubre de 2006 y en la página web 
municipal. 
 
El anterior contrato de concesión del servicio de recogida y eliminación de residuos 
sólidos con la empresa S.A. Agricultores de la Vega estaba vigente desde el 25 de 
octubre de 1985, fecha en que se formalizó en escritura pública. 
 
El proyecto de explotación del servicio referido en el artículo 183 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas viene referido a establecimientos 
nuevos de servicios. 
 
Documentación justificativa de la alegación:  
 
Artículo 8 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:  

“El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una 
Administración Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un 
servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la 
Administración”. 

 

Cuarta alegación 
 
Apartado d) Con respecto a los criterios de adjudicación del borrador del 
Informe, página 25 
 
Contenido de la alegación: 
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El Pliego de Clausulas Administrativas contempla criterios de adjudicación 
relacionados con aspectos económicos que se cuantifican mediante fórmula y 
criterios de adjudicación ponderables en función de juicio de valor que se 
corresponden con los aspectos técnicos. La ponderación atribuida a cada uno de 
ellos se corresponde con la puntuación prevista. 
 
Documentación justificativa de la alegación:  
 
Artículo 25 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público: la 
valoración de los criterios se corresponde con la ponderación atribuida. 
 

 
Quinta alegación 
 
Apartado f) Con respecto a las mejoras y otros criterios de adjudicación cuya 
ponderación depende de un juicio de valor del borrador del Informe, página 26 
 
Contenido de la alegación: 

 
La valoración de las mejoras se especificó de forma detallada respecto de cada una de 
las ofertas presentadas en el informe presentado. 
 
Respecto a la valoración de la mejora especifica, se realizó de forma proporcional al 
número de islas ofertadas: 

 

• Fomento de Construcciones y Contratas S.A.: 0,00 ptos (no ofrece) 

• Urbaser S.A.: 10,00 ptos (6 islas de 4 contenedores) 

• S.A. Agricultores de la Vega de Valencia: 3,33 ptos (2 islas de 4 

contenedores) 

• Vareser 96 S.L.: 5,00 ptos (3 islas de 4 contenedores) 

• Secopsa Medioambiente S.L.U.: 8,33 ptos (5 islas de 4 contenedores) 

 
Sexta alegación 
 
Apartado g) Con respecto al órgano de contratación del borrador del Informe, 
página 26 
 
Contenido de la alegación:  
 
En fecha 24 de septiembre de 2013 el Pleno de la Corporación calificó las 
proposiciones presentadas, de conformidad con la propuesta elevada por la Mesa 
de Contratación y requirió a Secopsa Medioambiente S.L.U, licitador que presentó la 
oferta considerada más ventajosa, para que presentara la documentación preceptiva 
para devenir en adjudicación la propuesta. En este sentido, en dicho Acuerdo se 
motivaron y expusieron las características y ventajas de la proposición seleccionada 
como más ventajosa, notificando el mismo a todos los licitadores, y especificando 
que si dicha empresa presentaba la documentación requerida y se informaba la 
misma favorablemente por el Secretario de la Corporación, la adjudicación se 
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entendería realizada en el plazo máximo de cinco días hábiles, dando cuenta al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre. 
 

El 10 de octubre de 2013 la empresa Secopsa Medioambiente S.L.U. presentó 
por registro de entrada (NRE 8818) la documentación preceptiva y fue emitido Informe 
favorable por el Secretario de la Corporación. 
 

El acuerdo de Junta de Gobierno Local de 14 de octubre de 2013 especificó: 
 
“El próximo Pleno ordinario a celebrar deberá incluir como punto de orden del 

día en la convocatoria la dación de cuenta de adjudicación y formalización del contrato  
para la gestión indirecta, mediante concesión, del servicio de recogida y transporte de 
residuos urbanos y servicio de limpieza viaria del término municipal de Albal. No 
obstante, en cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa contractual para 
formalización del contrato, teniendo esta Junta de Gobierno Local competencias 
delegadas por Acuerdo de Pleno, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
151 y la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, Acuerda: 
 

Primero.- Adjudicar a la empresa Secopsa Medioambiente S.L.U., con CIF nº 
B-97.402.226, el contrato para la gestión indirecta, mediante concesión, del servicio de 
recogida y transporte de residuos urbanos y servicio de limpieza viaria del término 
municipal de Albal, por un importe anual de 413.954 euros y 41.395,40 euros en 
concepto de IVA, de conformidad con la oferta presentada. La duración del contrato 
será de diez años, a contar desde el 1 de diciembre de 2013, y con posibilidad de 
prórroga de cinco años más. 
  

----- 
Octavo.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que celebre.” 
 

 
Posteriormente, el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día dos 

de diciembre de dos mil trece con carácter ordinario adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 
 

“DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE 14 DE OCTUBRE SOBRE “ADJUDICACIÓN CONTRATO CON 
SECOPSA MEDIOAMBIENTE SLU PARA LA GESTIÓN INDIRECTA, 
MEDIANTE CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRASPORTE 
DE RESIDUOS URBANOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALBAL. 

 
El Secretario da cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local del día 14 de 

octubre de 2013 sobre “Adjudicación contrato con Secopsa Medioambiente SLU para 
la gestión indirecta, mediante concesión, del servicio de recogida y transporte de 
residuos urbanos y servicio de limpieza viaria del término municipal de Albal”, 
siguiente: 
 

Visto el expediente de contratación para la adjudicación del contrato para la 
gestión indirecta, mediante concesión, del servicio de recogida y transporte de 
residuos  urbanos y servicio de limpieza viaria del Término Municipal de Albal, y 
atendidos los siguientes hechos: 
 

El Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 29 de abril de 2013, aprobó el 
procedimiento de adjudicación del contrato para la gestión indirecta, mediante 
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concesión, del servicio recogida y transporte de residuos  urbanos y servicio de 
limpieza viaria por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa y 
varios criterios de adjudicación. Asimismo, aprobó los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato 
y el proceso de adjudicación y acordó publicar anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia (en adelante, BOP), para que durante el plazo de 
treinta días naturales los interesados pudieran presentar las proposiciones que 
estimaran pertinentes. 
 

El anuncio de licitación se publicó en el BOP nº 131 de fecha 4 de junio de 
2013 y en el Perfil de contratante. 
 

En fecha 24 de septiembre de 2013 el Pleno de la Corporación calificó las 
proposiciones presentadas, de conformidad con la propuesta elevada por la Mesa de 
Contratación y requirió a Secopsa Medioambiente S.L.U, licitador que presentó la 
oferta considerada más ventajosa, para que presentara la documentación preceptiva 
para devenir en adjudicación la propuesta. En este sentido, en dicho Acuerdo se 
motivaron y expusieron las características y ventajas de la proposición seleccionada 
como más ventajosa, notificando el mismo a todos los licitadores, y especificando que 
si dicha empresa presentaba la documentación requerida y se informaba la misma 
favorablemente por el Secretario de la Corporación, la adjudicación se entendería 
realizada en el plazo máximo de cinco días hábiles, dando cuenta al Pleno de la 
Corporación en la primera sesión que celebre. 
 

El 10 de octubre de 2013 la empresa Secopsa Medioambiente S.L.U. presentó 
por registro de entrada (NRE 8818) la documentación preceptiva. En el día de hoy se 
ha emitido Informe favorable por el Secretario de la Corporación. 
 

El próximo Pleno ordinario a celebrar será el 28 de noviembre de 2013 y 
deberá incluirse como punto de orden del día en la convocatoria la dación de cuenta 
de adjudicación y formalización del contrato  para la gestión indirecta, mediante 
concesión, del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y servicio de 
limpieza viaria del término municipal de Albal. No obstante, en cumplimiento de los 
plazos establecidos en la normativa contractual para formalización del contrato, 
teniendo esta Junta de Gobierno Local competencias delegadas por Acuerdo de 
Pleno, y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional 
Segunda del TRLCSP, acuerda: 
 

Primero.- Adjudicar a la empresa Secopsa Medioambiente S.L.U., con CIF nº 
B-97.402.226, el contrato para la gestión indirecta, mediante concesión, del servicio de 
recogida y transporte de residuos urbanos y servicio de limpieza viaria del término 
municipal de Albal, por un importe anual de 413.954 euros y 41.395,40 euros en 
concepto de IVA, de conformidad con la oferta presentada. La duración del contrato 
será de diez años, a contar desde el 1 de diciembre de 2013, y con posibilidad de 
prórroga de cinco años más. 

 
Segundo.- Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria del vigente 

Presupuesto 2013  y adoptar el compromiso de incorporar al Presupuesto del ejercicio 
2014 y siguientes crédito suficiente para cubrir los gastos de la contratación en los 
referidos ejercicios económicos. 
 

Tercero.- Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios y citar al adjudicatario para la firma del contrato que tendrá lugar el 
próximo día 4 de noviembre  a las 12 horas. 



 
 
 
 
 
 7 

 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente Acuerdo a los actuales prestadores de los 

servicios contratados, Agricultores de la Vega de Valencia y Transportes Manuel Beza, 
indicándoles la finalización de los mismos el próximo 30 de noviembre de 2013, vista 
la previsión de inicio de prestación de servicios por Secopsa el 1 de diciembre de 
2013. En el caso de subrogación de personal de la empresa Agricultores de la Vega 
de Valencia, la documentación completa del personal a subrogar deberá facilitarse a la 
nueva empresa adjudicataria. 
 

Quinto.- Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante y en el 
BOP en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del presente 
Acuerdo. 
 

Sexto.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 
Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Remitir a la Sindicatura de Cuentas, dentro de 
los tres meses siguientes, una copia certificada del documento en el que se hubiere 
formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive, 
al exceder la cuantía del contrato exceda de 150.000 euros.  
 

Séptimo.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Departamento de 
Urbanismo (órgano Gestor), Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos. 
 

Octavo.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que celebre.”  
 
 

 
Septima alegación 
 
Apartado h) Con respecto a la publicidad del borrador del Informe, página 26 
 
Contenido de la alegación:  
 
El Ayuntamiento de Albal publicó  la formalización del contrato en el perfil del 
contratante, tablón de edictos electrónico municipal y Diario Oficial de la Comunitat 
Valenciana nº 7191 de fecha 14 de enero de 2014, tal y como comunicó a la 
Sindicatura (NRE 201400152). 

 
Documentación justificativa de la alegación: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el anuncio deberá publicarse en los Diarios o Boletines 
Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias. 
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VICENTE ARQUES CORTES

Fecha firma: 30/09/2015 11:25:04
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe sobre la 
contratación en el sector local. Ayuntamientos de población inferior a 50.000 
habitantes y otros entes, ejercicios 2012 – 2013 

 
AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT 

 
Primera alegación 
Apartado 8,15 del borrador del informe, página 66, párrafo b) 
Contenido de la alegación: 
Se remitió la relación anual de contratos del ejercicio 2013, en fecha 

27/02/2014, número de registro 6740 
Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo I, justificante del envío. 
 
Segunda alegación: 
Apartado 9,3 del borrador del informe, páginas 107 y 108, párrafo a) 
Contenido de la alegación: “Obra Colector Norte del Camino de la 

Moneda - PIP.” 
Si que se concretan las mejoras, en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares se hace referencia o especifica, incluyendo 
descripciones y planos: “Mejoras relacionadas con el objeto del contrato y sin 
coste para el Ayuntamiento, de acuerdo con el anexo al proyecto técnico, hasta 
un máximo de 45 puntos.” 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo II, anexo al proyecto del Colector Norte del Camino de la Moneda. 
 
Tercera alegación 
Apartado 9,3 del borrador del informe, página 109, párrafo a) 
Contenido de la alegación: “Servei de Neteja de Vies Públiques” 
En la oferta económica el precio tiene un valor de 55 puntos y los 

criterios que dependen de un juicio de valor 45 puntos. Cláusula 8 del PCAP. 
 

Ontinyent, 28 de setembre de 2015 
M. Dolores Sifre Quilis 
Telèfon: 962918219 











































 

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL 
INFORME SOBRE LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR LOCAL. 

AYUNTAMIENTOS DE POBLACIÓN INFERIOR A 50.000 
HABITANTES Y OTROS ENTES, EJERCICIOS 2012-2013.

PRIMERA ALEGACIÓN

Apartado a) del borrador del Informe, página 97

Contenido de la alegación:

Se  interpreta  desde  esta  Mancomunidad  que  se  trata  de  un 
contrato de gestión de servicios públicos, y ello por cuanto la recogida de 
residuos, y tal y como preceptúa el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es un servicio de 
titularidad municipal corresponde su prestación con carácter obligatorio, 
asumiendo,  en consecuencia,  la actividad de recogida como propia y 
conservando, a todos los efectos, los poderes de policía necesarios para 
asegurar y controlar la prestación y buena marcha del servicio.

Dicho lo cual, el contrato a realizar se califica como administrativo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1.a) de la Ley 30/2007, de 30 
de  octubre  de Contratos  del  Sector  Público  configurándose  como de 
gestión de servicios públicos, tal y como establece el artículo 8 de la Ley, 
en el sentido de que es aquel en cuya virtud una Administración Pública 
o una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o Jurídica, la 
gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de 
su competencia por la Administración o Mutua encomendante.

A tenor de los dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público por  el  que se rige este  contrato,  los contratos  de 
gestión de servicios públicos (con independencia de su cuantía, duración 
o cualquier otra consideración) no son contratos sujetos a una regulación 
armonizada, ya que dicho precepto contiene una lista cerrada o numerus 
clausus  de  lo  que  debe  considerarse  contrato  sujeto  a  regulación 
armonizada; de hecho en los artículos siguientes a dicho precepto, se 
sistematiza de manera individual cada modalidad de contrato sujeto a 
regulación  armonizada,  entre  las  que  en  modo  alguno  aparece  el 
contrato de gestión de servicios públicos.

 



 

SEGUNDA ALEGACIÓN

Apartado b) del borrador del Informe, página 98

Contenido de la alegación:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece en 
la Cláusula V el tipo de licitación.

El artículo 183 del Reglamento de la LCAP establece:
“Proyectos de explotación del servicio público y proyectos  

de obras.
1. Con excepción de los supuestos a que hace referencia  

el artículo 158.2 de la Ley los proyectos de explotación deberán  
referirse a servicios públicos susceptibles de ser organizados con  
unidad  e  independencia  funcional.  Comprenderán  un  estudio  
económico-administrativo  del  servicio,  de  su  régimen  de  
utilización y de las particularidades técnicas que resulten precisas  
para  su  definición,  que  deberá  incorporarse  por  el  órgano  de  
contratación al expediente de contratación antes de la aprobación  
de este último. …/…”

Con  fecha  3  de  mayo  de  2011  por  el  Ingeniero  de  Caminos, 
Canales y Puertos, Técnico de Medio Ambiente de la Mancomunidad del 
Interior Tierra del Vino se emitió informe motivado sobre la necesidad del 
contrato  la  naturaleza  y  extensión  de  las  necesidades  a  cubrir  y  la 
idoneidad de su objeto y contenido, así como, el estudio económico de 
donde se obtiene el presupuesto del contrato.

El  referido  importe  multiplicado  por  los  años  previstos  de 
adjudicación dan como resultado el valor estimado del contrato, al que 
se  ajusta  el  procedimiento,  así  como,  la  determinación  del  órgano 
competente para su adjudicación.

 



 

TERCERA ALEGACIÓN

Apartado c) del borrador del Informe, página 98

Contenido de la alegación:

Si bien es cierto que el artículo 93.4 de la LCSP establece que en 
el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento 
y la de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el 
contrato,  también  en  la  propuesta  de  servicio  presentada  por  el 
Presidente en fecha 5 de mayo  de 2011 y que obra en el expediente y a  
la  vista  de  los  informes  elaborados  por  los  servicios  técnicos  de  la 
Mancomunidad  a  los  que  ya  se  ha  hecho  referencia  y  donde  se 
recomienda el procedimiento de licitación pública y se justifican uno por 
uno los criterios de adjudicación, se señalan y definen exactamente los 
mismos:

“Recomendación del Procedimiento de Licitación Pública:
Ante la necesidad de sustituir el parque de contenedores existente 
por  obsoleto y  dotar  de un parque de maquinaria  adecuado al 
objeto  del  servicio  se  considera  que  el  procedimiento  más 
adecuado para la contratación es el de Gestión de servicio público 
mediante  concesión,  con  procedimiento  abierto  a  la  oferta 
económicamente más ventajosa con varios criterios de valoración.

Justificación de los criterios elegidos:
Se estima que, dado el objeto del contrato, no se debe adjudicar 
únicamente  teniendo  en  cuenta  la  oferta  económica  más 
ventajosa, siendo necesario incluir además los siguientes criterios:

- Acreditaciones  de  calidad  y  medio  ambiente: Se 
valora  que  las  empresas  gestoras  tengan  implantados  los 
sistemas  de  certificación  de  calidad  procedimental  y  medio 
ambiental UTE-9001 y UNE 14001 para asegurar que se trata 
de empresas que cumplen con los procedimientos de calidad 
que fijan estas normas.

- Proyecto de ejecución del servicio: Evidentemente 
se  debe  valorar  el  estudio  y  propuesta  por  parte  de  los 
licitadores del sistema de recogida que estimen más adecuado, 
en  cuanto  a  diseño  de  rutas,  número  y  disposición  de 
contenedores, frecuencias de lavado de contenedores, limpieza 
viaria, gestión del personal, medios de reserva, etc.

- Características técnicas de equipos y contenedores: 
Se debe valorar las características técnicas de los vehículos de 
recogida y los contenedores propuestos en aras de asegurar la 
correcta prestación del servicio y minimizar incidencias que se 
puedan  presentar  por  el  hecho  de  ofertar  equipos  o 

 



 

contenedores  con  prestaciones  inferiores  comparativamente 
hablando respecto al resto de proponentes.

- Campaña de concienciación ciudadana: Se estima 
conveniente  realizar  campañas  anuales  de  concienciación 
ciudadana a cargo de las empresas, con el objeto de conseguir 
mejorar paulatinamente la gestión de los residuos. Fomentando 
en la población general la Reducción-Reutilización-Reciclaje, así 
como  el  correcto  uso  de  los  contenedores  instalados, 
posibilitando  una  mejora  en  la  gestión  de  los  residuos 
resultantes.

- Mejoras  presentadas: Se  valorarán  otras  mejoras 
que  puedan  presentar  los  licitadores,  valoradas 
económicamente,  como  implantación  de  sistemas  de 
seguimiento  de  rutas,  vehículos  de  reserva,  jornadas  o 
campañas  alternativas  a  las  de  sensibilización  ya  puntuadas 
anteriormente, incremento de contenedores sobre los exigidos 
en  el  pliego,  prestación  de  servicios  no  especificados  en  el 
pliego, etc.”

Por otra parte, si bien es cierto que el artículo 134.2 de la LCSP 
señala  que  se  dará  preponderancia  a  aquellos  criterios  que  puedan 
valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 
aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos frente a los criterios 
cuya cuantificación depende de juicio de valor; no es menos cierto que la 
misma norma continua diciendo que “Cuando en una licitación que se 
siga por procedimiento abierto o restringido se atribuya a los criterios 
evaluables  de  forma  automática  por  aplicación  de  fórmulas  una 
ponderación  inferior  a  la  correspondiente  a  los  criterios  cuya 
cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  deberá  constituirse  un 
comité  que  cuente  con  un  mínimo  de  tres  miembros,  formado  por 
expertos  no  integrados  en  el  órgano  proponente  del  contrato  y  con 
cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de 
las  ofertas  conforme  a  estos  últimos  criterios,  o  encomendar  esta 
evaluación  a  un  organismo  técnico  especializados,  debidamente 
identificado en los pliegos”.

Resulta  sencillo  concluir  pues,  que  aun  cuando  la  norma 
“aconseja”  la  preponderancia  de  los  criterios  evaluables  de  forma 
“automática”,  permite  que  puedan  tener  un  mayor  peso  los  criterios 
sujetos a juicio de valor siempre que se proceda tal y como determina el 
mencionado  artículo  134.2  mediante  la  constitución  de  un  comité  de 
expertos.

 



 

CUARTA ALEGACIÓN

Apartado d) del borrador del Informe, página 99, párrafo 2.

Contenido de la alegación:

No  se  entiende  a  que  se  refiere  el  informe  cuanto  menciona  “las 
limitaciones  señalados  en  la  determinación  de  la  puntuación  atribuible  a  la 
oferta económica”. La puntuación de la oferta económica que alcanza los 20 
puntos es de otdo punto objetiva, clara y concisa:

“Puntos oferta valorada = 30 x
importe oferta más económica
Importe oferta valorada”

QUINTA ALEGACIÓN

Apartado d) del borrador del Informe, página 99, párrafo 2, 3 y 4.

Contenido de la alegación:

Los  criterios  subjetivos  se  encuentran  perfectamente  definidos  en  el 
PCAP,  con  las  limitaciones  lógicos  y  únicas  que  exige  la  Ley  de  hacer 
referencias concretas a marcas, modelos etc.

El  informe técnico se considera efectivamente, como señala el  propio 
informe de fiscalización “detallado y extenso”, y de su contenido, al parecer de 
esta Mancomunidad, se deduce de forma clara y rotunda la valoración de las 
ofertas  dando  cumplida  explicación  de  los  motivos  y  estableciendo  una 
evaluación detallada de cada proposición examinada.

SEXTA ALEGACIÓN

Apartado e) del borrador del Informe, página 99 y 100.

Contenido de la alegación:

La Cláusula XIV del PCAP señala de forma expresa y contundente en 
perfecta sincronía con la normativa y la jurisprudencia en la materia que las 
mejoras tendrán relación con el servicio a ejecutar y el objeto del contrato, que 
no estarán incluidas en el Plan de servicio propuesto, ni se referirán a aspectos 
que aquél necesariamente debiera incorporar y además añade:

“-Vendrán valoradas en la oferta presentada, especificando la cuantía 
anual correspondiente a cada una de las mejoras y al total; en caso de 
que la mejora consista en una actuación a efectuar de una sola vez, se 
calculará su repercusión o amortización anual a fin de poder evaluar su 
incidencia. 

 



 

- Aquellas mejoras que no existan en los precios unitarios, se deberán 
poder justificar a través de referencias objetivas y comprobables o a través 
de precios de mercado. La Mancomunidad se reserva el derecho de poder 
homogeneizar y revisar esas valoraciones. 

-  Podrán  consistir  también  en  aspectos  medioambientales,  en 
actuaciones complementarias que contribuyan a la mejora del entorno, o 
en  prestaciones  relativas  al  mantenimiento,  equipamientos  y  acabados 
que resulten de interés para el buen fin del servicio.”

SÉPTIMA ALEGACIÓN

Apartado f) del borrador del Informe, página 100.

Contenido de la alegación:

El artículo 136 de la LSCP en sus dos primeros apartados establece:

“1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para 
la adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o 
anormal  de  las  ofertas  podrá  apreciarse  de  acuerdo  con  los  parámetros 
objetivos que se establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de 
ofertas válidas que se hayan presentado.

2. Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de 
valoración, podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función 
de  los  cuales  se  apreciará,  en  su  caso,  que  la  proposición  no  puede  ser 
cumplida  como  consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  o 
desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que 
han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los 
límites que permitan apreciar,  en su caso,  que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales”

El número 1 hace referencia al desarrollo reglamentario para determinar 
los  parámetros  objetivos  para  considerar  el  carácter  desproporcionado  o 
anormal de las ofertas, que han de establecerse por referencia al conjunto de 
ofertas  válidas  que  se  hayan  presentado.  En  el  número  2,  en  cambio,  los 
pliegos podrán expresar los parámetros objetivos en función de los cuales se 
aprecie  que  la  proposición  no  puede  cumplirse  como  consecuencia  de  la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados. 

 



 

OCTAVA ALEGACIÓN

Apartado g) del borrador del Informe, página 100 y 101.

Contenido de la alegación:

Mediante Providencia de Presidencia de fecha 6 de octubre de 2011 se 
designaron a los miembros del  comité de expertos y dicha designación fue 
publicado  en  el  perfil  del  contratante,  aún  cuando  en  esos  momentos  la 
Mancomunidad  no  disponía  de  una  herramienta  electrónica  que  facilite  su 
acreditación.

NOVENA ALEGACIÓN

Apartado h) del borrador del Informe, página 101.

Contenido de la alegación:

El PCAP, en la Cláusula XV, establece que el Presidente de la Mesa, 
procederá a la apertura de los sobres B-C y dará lectura de las proposiciones 
económicas formuladas, trasladándolas, junto a la documentación aportada en 
la respectiva proposición, a los Servicios Técnicos de la Mancomunidad.

El PPT en su apartado 6.1 establece;

“La  documentación  que  compone  la  oferta  se  presentará  de 
acuerdo con lo  establecido  en la  cláusula  XI  del  pliego de cláusulas 
administrativas.

Los  licitadores  presentarán  una  única  oferta  base,  no 
admitiéndose en ningún caso ofertas variantes. 

La  oferta  básica  será  de  obligada  presentación.  Para  su 
confección, se deberán tener en cuenta los requisitos indicados en el 
articulado de este pliego.

En el sobre B se incluirán  los tomos relacionados con la parte 
técnica de la oferta, y que, al menos, recogerán los siguientes aspectos:

- Memoria de prestación de los servicios
- Medios humanos y materiales asignados a los servicios
- Planos con la implantación de contenedores, rutas e itinerarios
- Descripción detallada de la maquinaria y el material ofertado
- Plan de seguridad y salud
- Memoria de mantenimiento de instalaciones
- Plan de calidad y control de los servicios
- Gestión de recursos humanos
- Plan de implantación del servicio de recogida de la fracción 

orgánica.

 



 

La inclusión en el sobre B de datos de tipo económico sobre la 
valoración de los servicios y de las mejoras, dará lugar a la exclusión 
automática de esta oferta.

En el sobre C se incluirá la memoria económica y la proposición 
económica. La memoria contendrá, al menos, lo siguiente:

- Precios  unitarios  de  personal,  maquinaria  y  otros  medios, 
incluyendo pormenorizadamente la justificación del cálculo de 
cada uno de ellos.

- Cálculo de los precios unitarios de cada uno de los servicios, 
obtenidos a partir de los precios anteriores.

- Presupuesto total de los servicios.
- Valoración  de  las  mejoras  propuestas,  de  acuerdo  con  lo 

especificado  en  la  cláusula  XIV  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas.”

Resulta pues que en el sobre B tan solo se incorporó por parte de los 
licitadores documentación técnica, señalando de forma contundente el Pliego la 
exclusión automática de la oferta que incluyera datos de tipo económico, de 
forma que necesariamente debió procederse a la apertura del sobre C para 
proceder  a  la  valoración  de  las  ofertas,  al  contener  éste  la  totalidad  del  
contenido económico.
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR 
LOCAL. AJUNTAMENTS DE POBLACIÓ INFERIOR A 50.000 HABITANTS I 
ALTRES ENS. EXERCICIS 2012-2013 

Ajuntament d’Albal 

Rebudes les al·legacions el 22 de setembre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.1,a) 

Comentaris: 

Pel que fa a la qüestió que es planteja en l’Informe sobre la falta de 
motivació de la necessitat de la contractació, l’Ajuntament al·lega que, 
en el seu moment, va facilitar l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data de 
29 de novembre de 2012 en el qual es justifica la necessitat de la licitació. 

Efectivament la Sindicatura disposava del document aportat i juntament 
amb una altra documentació remesa el 19 de maig de 2015, prèvia 
sol·licitud nostra per justificar la circumstància al·legada, va ser valorada 
en l’elaboració de les conclusions de l’Informe. 

Mitjançant el dit Acord el Ple va modificar l’ordenança reguladora del 
servei licitat i va aprovar l’inici de l’expedient de contractació. En cap 
moment s’hi va mencionar que l’Acord es prengués en compliment dels 
articles 23 i 109 del TRLCSP, ni tenia el contingut previst en aquestes 
normes. 

Considerem que no s’ha donat compliment adequat a les normes 
esmentades per les raons que amb major detall es desenvolupen en 
l’apartat 7.a) de l’Informe. No obstant això es matisa la redacció de 
l’Informe per tal de recollir amb major precisió les circumstàncies 
concurrents exposades en l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’apartat 8.1,a) de l’Informe en els termes següents: 

“a) Motivació de la necessitat 

 L’Entitat ha considerat que l’Acord del Ple de 29 de novembre de 
2012 que va modificar l’ordenança reguladora del servei de 
neteja viària i recollida dels residus sòlids urbans, que anava a 
ser licitat i que també va aprovar l’inici de l’expedient de 
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contractació era document suficient per justificar la necessitat 
del contracte. 

 Con s’ha exposat en l’apartat 7.a) del present Informe, la 
Sindicatura considera que l’òrgan de contractació ha d’aprovar 
un document en el qual explícitament es determine la naturalesa 
i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir amb el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per satisfer-les, d’acord amb el que estableixen els 
articles 22.1 i 109.1 del TRLCSP.” 

Segona al·legació  

Apartat 8.1,b) 

Comentaris: 

Segons l’al·legació, l’informe jurídic va ser elaborat pel tècnic jurídic del 
Departament de Contractació, en funció del que s’estableix en la 
disposició addicional segona, apartats 7 i 8, del TRLCSP, ja que segons 
aquesta, l’aprovació del PCAP anirà precedida dels informes del secretari 
o, si és el cas, del titular de l’òrgan que tinga atribuïda la funció 
d’assessorament jurídic de la Corporació, i de l’interventor. 

En l’al·legació no s’ha justificat que el titular de l’òrgan que té atribuïda 
la funció d’assessorament jurídic en l’Ajuntament d’Albal siga una 
persona distinta a la que atribueix la normativa, és a dir, una persona 
diferent del secretari general o que existís delegació expressa d’aquestes 
facultats (tal com requereix l’article 13.2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 
de setembre). Tampoc en l’informe jurídic consta la conformitat o el 
vistiplau del titular de l’òrgan. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 8.1,c) 

Comentaris: 

En l’al·legació es donen diversos arguments jurídics, però cap entra en el 
fons de la qüestió plantejada en l’Informe: la Sindicatura considera 
inadequada la qualificació jurídica del contracte, ja que com que no es 
transfereix el risc d’explotació a l’adjudicatari del contracte, aquest ha de 
qualificar-se com de serveis i no com de gestió de serveis públics. 
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En l’apartat 7.d) de l’Informe s’amplien les consideracions jurídiques en 
suport del criteri de la Sindicatura de Comptes, exposades de manera 
succinta en l’apartat al·legat. 

Per tant, la Sindicatura no considera raonable l'al·legació realitzada i 
manté el criteri exposat en l'Informe, el fonament jurídic del qual es 
desenvolupa amb major detall en l'apartat 7.d) de l'Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 8.1,d) 

Comentaris: 

L’al·legació no contradiu el que es diu en l’Informe, ho confirma. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 8.1.f) 

Comentaris: 

Segons l’Ajuntament la valoració de les millores en l’informe tècnic es va 
fer de manera detallada per a cadascuna de les ofertes presentades. 
Aquesta valoració es va realitzar de manera proporcional al nombre 
d’illes de contenidors presentades. 

En l’Informe no es qüestiona la manera com es valoren les millores, sinó 
el fet que en el PCAP no s’assenyalés aquesta circumstància. 

Encara que la qüestió de fons de l’Informe continua vigent, se’n matisa la 
redacció. 

Conseqüències en l’Informe: 

El tercer paràgraf de l’apartat 8.1,f) es modifica en els termes següents: 

“La ‘Millora específica’ valora amb fins a 10 punts l'ampliació de 
contenidors soterrats sobre els previstos en el plec. La valoració de les 
millores presentades es va fer de manera proporcional al nombre 
d’illes de contenidors ofertades. Aquest criteri es devia haver 
especificat en el PCAP.” 
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Sisena al·legació 

Apartat 8.1,g) 

Comentaris: 

El fonament bàsic de l’Ajuntament en la seua al·legació és que la Junta 
de Govern Local adjudica el contracte perquè té competències delegades 
per Acord del Ple. 

Això no obstant, en l’al·legació no solament no s’especifica la data de la 
delegació de competències del Ple de la Corporació a la Junta de Govern 
Local, tampoc se n’especifica el contingut ni s’hi adjunta com a 
documentació justificativa de l’al·legació. 

Igualment, revisada la documentació contractual remesa en el seu 
moment per l’Ajuntament, ni en l’Acord de la Junta de Govern Local en 
què s’adjudica el contracte ni en la sessió del Ple on es dóna compte de 
l’adjudicació figura cap referència a la delegació de competències a què 
es fa referència en l’al·legació. 

Per tant, i sense prejutjar-ne l’existència ni la regularitat de la delegació 
de competència a què es fa referència en l’al·legació, la Sindicatura no 
considera suficient l’al·legació, manté el criteri exposat en l’Informe 
matisant-ne la redacció per a una major precisió. 

Conseqüències en l’Informe: 

L’apartat 8.1,g) es modifica en els termes següents: 

“g) Òrgan de contractació 

 L’adjudicació definitiva del contracte, va ser realitzada per la 
Junta de Govern Local en sessió de 14 d’octubre de 2013, encara 
que d’acord amb la clàusula 5a del PCAP, l’òrgan de contractació 
era el Ple. En al·legacions l’Ajuntament ens ha manifestat que la 
Junta de Govern Local tenia competències per Acord del Ple, 
encara que no n’ha aportat còpia. Sí que consta en la 
documentació revisada el certificat de l’Acord del Ple de 2 de 
desembre de 2013 en el qual es va donar compte de 
l’adjudicació.” 

Setena al·legació 

Apartat 8.1,h) 

Comentaris: 

Segons l’al·legació, la formalització del contracte es va publicar en el 
perfil de contractant, en el tauler d’edictes electrònic municipal i DOCV 
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núm. 7191 de 14 de gener de 2014, tal com es va comunicar a la 
Sindicatura (NRE 2014000152) 

Revisada la documentació remesa a la Sindicatura en l’NRE 2014000152 
de 14 de gener de 2014, el que s’adjunta és el model d’extracte de 
l’expedient de contractació presentat en compliment de l’article 29 del 
TRLCSP i les relacions de contractes. Pel que fa a la publicació en el perfil 
de contractant no s’informa de res. 

Revisat el DOCV núm. 7191 de 14 de gener de 2014 es verifica que hi 
figura la publicitat de l’adjudicació i formalització del contracte. Per tant 
s’accepta aquesta part de l’al·legació i es modifica l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica la redacció del paràgraf 8.1,h) en els termes següents: 

“L'Entitat no ens ha remés la documentació justificativa de la 
publicitat de la formalització del contracte en el perfil de contractant 
per a acreditar el compliment de l'article 154 del TRLCSP.” 

Ajuntament d’Alcalà de Xivert 

Rebudes les al·legacions1 l’1 d’octubre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.2,a) 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega i argumenta la qualificació correcta del contracte 
com de gestió de serveis públics, d’acord amb el que assenyala l’article 8 
del TRLCSP basant-se en dos arguments: 

a) Considera que d’acord amb el sistema de facturació variable, en 
funció de les tones de residus recollides, establit en el PCAP sí que 
es trasllada al contractista bona part del risc d’explotació del servei. 

b) Dóna suport al criteri anterior en la Resolució núm. 359/2015, de 24 
d’abril del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 
(TACRC) que confirma el criteri utilitzat i la correcció de la 
qualificació jurídica realitzada. 

També argumenta la qualificació correcta del contracte com de gestió de 
serveis públics perquè està associat amb la possibilitat que el contracte 
tinga una durada superior als 4 o 6 anys que la llei permet per als 
                                                
1 No s’ha adjuntat a les al·legacions la documentació annexa. 
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contractes de serveis, ja que aquesta circumstància comporta al seu torn 
la possibilitat d’escometre les inversions necessàries en equipaments i equips, 
la vida tècnica útil dels quals s’ha comprovat que va molt més enllà de 4 o 6 
anys i d’amortitzar determinats elements de gran valor fins als 15 anys. 
Aquest argument no és acceptable, ja que els contractes (per exemple el 
que és objecte de fiscalització) poden preveure que el nou contractista 
adquirisca elements d’immobilitzat de la contracta anterior pel seu valor 
pendent d’amortitzar. 

Analitzada la documentació de l’expedient, a la vista de la documentació 
aportada, en particular de la resolució de TACRC, s’accepta l’al·legació i 
s’elimina l’apartat 8.2.a) de l’esborrany d’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’elimina l’apartat 8.2,a) de l’esborrany de l’Informe i es renumera la 
resta. 

Segona al·legació 

Apartat 8.2,b) 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega i argumenta que els criteris d’adjudicació es troben 
degudament justificats, ja que s’han fixat d’acord amb els criteris possibles 
de distribució del TRLCSP. Això ho associa a la necessitat que una part de la 
retribució del contracte és addicionalment variable, en funció del rendiment 
d’increment d’aquestes recollides selectives en origen ja que considera que la 
millora de les recollides selectives en origen, a més del degut compliment legal, 
contribueix a una millora dels ingressos a favor de l’Ajuntament... També 
reinvindica que en tot moment ha pretés ajustar-se als principis d’economia. 

Addicionalment argumenta el desig de l’Ajuntament de millorar els 
serveis prestats complint la legislació vigent en matèria mediambiental, 
com és la necessitat del compliment legal en la nova licitació de millorar 
en un 20% addicional la recollida selectiva en origen. Això ho relaciona 
amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, quant 
a la necessitat d’incloure un nou contenidor marró per a la recollida 
separativa en origen amb contenidors separats, ruta de recollida separada, etc. 
el que també justifica, a criteri de l’Ajuntament, la diferència en el preu de 
licitació entre les diferents ofertes licitadores. 

Adjunta com a documentació justificativa: a) proposta d’Alcaldia de 10 
de juny de 2013 memòria justificativa necessitats de l’expedient de 
contractació; b) Informe tècnic de 28 de maig de 2013 justificatiu del 
tipus de licitació; i c) article 4 del PPT. 
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De la lectura de l’al·legació juntament amb la documentació que 
acompanya, aquesta Sindicatura entén que, si bé l’Ajuntament basa la 
necessitat de l’expedient de contractació en el compliment de la 
legislació vigent en matèria de residus, continua sense motivar 
adequadament l’elecció dels criteris tinguts en consideració per a 
adjudicar el contracte, d’acord amb el que disposa l’article 109.4 del 
TRLCSP, de manera que es manté el criteri exposat en l’apartat 8.2,b) de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 8.2,c) 

Comentaris: 

Davant l’amplitud d’arguments continguts en l’al·legació efectuada per 
l’Ajuntament, convé contextualitzar que l’apartat de l’Informe al·legat es 
refereix únicament a l’“oferta econòmica”, que segons el plec de 
clàusules administratives assoleix una puntuació màxima de 26 punts. 
Tenint en compte això, podem extractar les al·legacions de l’Ajuntament 
de la manera següent: 

- En primer lloc, basant-se en el que disposa l’article 87 del TRLCSP, 
al·lega que el preu del contracte, millorable a la baixa ha de cobrir el cost 
del servei públic tenint en compte la intenció de l’Ajuntament de 
garantir el compliment legal de l’obligació d’incrementar en un 20% 
addicional les recollides selectives en origen en el seu terme municipal. 

 Pel que fa a això cal dir, que allò que s’estipula en el TRLCSP es 
refereix al preu de licitació, no al d’adjudicació. 

 A més, per tal de limitar les baixes hi ha la figura legal de les baixes 
desproporcionades. 

- En segon lloc s’al·lega que, com que el tipus de licitació era de 
994.074 euros anuals i l’oferta 1 va ser de 979.644,98 euros (tots dos 
imports IVA inclòs) la baixa va pujar a 1,45% sobre el tipus de 
licitació i no el 0,5% indicat en l’Informe. 

 Revisades les xifres, si bé no afecta al fons de la incidència posada 
de manifest en l’Informe, es confirma el que indica l’Ajuntament, 
raó per la qual es modifiquen quatre xifres indicades en els 
paràgrafs segon i quart de l’apartat 8.2,c) de l’Informe. 
Concretament, en el segon paràgraf, on diu 0,5% i 24,81, ha de dir 



 

128 

1,45% i 25,065, respectivament. I en el quart paràgraf, on diu 72.300 i 
0,5% ha de dir 209.659 i 1,45%, respectivament. 

- En tercer lloc, sobre la determinació de l‘oferta més avantatjosa, 
basant-se en el que disposa l’article 150.2 del TRLCSP, al·lega que va 
realitzar una primera fase d’avaluació de criteris per judici de valor 
i una segona fase d'avaluació de criteris avaluables mitjançant 
l’aplicació de fórmules matemàtiques, de manera que considera 
erroni, comparar les ofertes tan sols pels imports econòmics d’aquestes, ja 
que es tracta d’un concurs i no d’una subhasta, de manera que el 
cost és la suma dels diferents elements de cost (nombre d’operaris, nombre 
de vehicles, nombre d’hores, etc.). 

 Continua argumentant això detallant determinats aspectes dels 
criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, previstos en 
l’apartat següent del PCAP i consegüentment posats de manifest en 
el següent apartat de l’Informe, com ara el criteri “Presa de dades i 
projecte d’explotació”, i transcriu part de l’informe de valoració 
realitzat una vegada oberts tots els sobres en què s’afirma que la 
diferència anual en el preu de licitació està en els diferents i majors serveis 
i mitjans ofertats per l’oferta finalment adjudicatària respecte a la resta 
d’ofertes, com ara en l’exponend present de CONSIDERABLE diferència de 
llocs de treball ofertats per al servei. 

 Sobre aquesta al·legació, l’Ajuntament es limita a justificar els 
motius pels quals finalment va adjudicar el contracte a l’empresa 
que va presentar la proposició econòmica amb menor baixa sobre el 
pressupost màxim de licitació de les dues presentades, basant-se 
per a fer-ho en el bon resultat obtingut de la valoració dels criteris 
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, el que no és objecte 
de la incidència rebatuda, que tracta únicament dels criteris 
quantificables de manera automàtica. 

- Finalment, en quart lloc, en l’al·legació relaciona una a una totes les 
millores que han sigut objecte de valoració dins de l’apartat 
corresponent als criteris quantificables automàticament, i acaba 
afirmant que els criteris tècnics són els que es valoren en el sobre B 
amb l’obligació de no conéixer els imports econòmics de les ofertes, 
remetent-se a l’informe tècnic de 7 d’octubre de 2013 de valoració 
dels criteris d’adjudicació quantificables de manera automàtica, 
que adjunta com a annex. 

 Per últim cal dir que en l’informe no es posa en qüestió el criteri 
d’adjudicació “millores” tal com l’ha configurat l’Ajuntament. 

 Aquesta Sindicatura considera que els criteris automàtics 
(proposició econòmica i millores) no tenen preponderància real 
sobre els criteris que depenen d’un judici de valor, ja que la fórmula 
utilitzada per valorar el criteri referit a l’oferta econòmica atorga 
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puntuacions desproporcionades en relació amb les diferents baixes 
ofertades sobre el pressupost màxim de licitació, circumstància que 
s’agreuja com a conseqüència d’haver introduït un llindar de 
sacietat o límit del 5% sobre el dit pressupost de licitació, tal com 
detalladament s’explica en l’apartat 8.2,c) de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica el paràgraf segon de l’apartat 8.2,c) (b després de la 
renumeració) de l’Informe, de la manera següent: 

“El resultat és que dels dos licitadors presentats, un obté 26 punts 
màxims (amb baixa del 8,8%) i l’altre, al capdavall l’adjudicatari, amb 
una baixa de l’1,45% obté 24,065 punts, el que pareix una atribució de 
punts desproporcionada en relació amb l’exigua baixa indicada. 
Considerant a més que hi ha un error en el càlcul dels punts d’aquest 
licitador, ja que d’acord amb la fórmula del PCAP els punts atribuïbles 
haurien d’haver sigut 25,065.” 

Es modifica el paràgraf quart de l’apartat 8.2,c) (b després de la 
renumeració) de l’informe, de la manera següent: 

“La combinació de la baixa ponderació de l’oferta econòmica, 
juntament amb la limitació a les baixes presentades fa que la seua 
importància, en la pràctica, siga mínima. Considerant que el valor 
estimat del contracte puja a 14.459.272,80 euros, i que la baixa total 
obtinguda puja a aproximadament 209.659 euros (l’1,45%) no sembla 
que s’haja donat compliment adequat al principi d’economia i de 
selecció de l’oferta més avantatjosa econòmicament que s’estableixen 
com a principis generals de contractació en l’article 1 del TRLCSP.” 

Quarta al·legació 

Apartat 8.2,d) 

Comentaris: 

L’Ajuntament manifesta que, a la vista del que s’indica en l’informe 
d’adjudicació i de l’esborrany de l’Informe, el resultat del concurs hauria 
sigut per a l’oferta més avantatjosa (oferta classificada en primer lloc). 
Entre altres motius perquè l’oferta licitadora classificada en segon lloc 
incomplia els plecs en relació amb l’antiguitat del vehicle de recollida de 
vidre i recollida de mobles i estris, i pel que fa a l’omissió dels plànols de 
llavat de contenidors. 

Així mateix, transcriu part de la Resolució 319/2013, de 30 de juliol, del 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, pel que fa al 
fet que l’Administració pot valorar les ofertes presentades dins d’un cert marge 
de discrecionalitat tècnica per concloure que la valoració dels criteris que 
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depenen d’un judici de valor no s’ha realitzat de manera arbitrària o 
discriminatòria i que en els informes es valora de manera comparada entre els 
licitadors cada aspecte que cal valorar […] de la qual cosa resulten motivats i 
per tant, es dona compliment als preceptes legals que fan al cas, també 
argumenta que no es va produir recurs per part dels licitadors no 
adjudicataris. A tal efecte adjunta la Resolució esmentada i l’informe 
tècnic de valoració de les ofertes de 30 de setembre de 2013. 

En primer lloc, l’Ajuntament introdueix una qüestió nova que, tot i la 
seua importància i possibles conseqüències, no van tenir en compte la 
mesa de contractació ni l’òrgan de contractació a l’hora de deliberar i 
decidir sobre l’admissió o no admissió de l’oferta finalment classificada 
en segon lloc, i és ara, en fase d’al·legacions, que l’Ajuntament justifica 
l’adjudicació a l’oferta classificada en primer lloc (amb pitjor proposició 
econòmica) emparant-se en el fet que l’oferta de la dita empresa 
classificada finalment en segon lloc presentava grans defectes que 
representaven fins i tot in incompliment dels plecs. Aquesta 
circumstància es devia haver tingut en compte a l’efecte de motivar la 
proposta de la mesa de contractació i classificació posterior i adjudicació 
per l’òrgan de contractació. No és la matèria objecte de controvèrsia en 
aquesta al·legació. 

En segon lloc, aquesta Sindicatura no comparteix el criteri de 
l’Ajuntament, que considera motivades adequadament les distintes 
puntuacions atorgades en la valoració dels criteris la ponderació dels 
quals depén d’un judici de valor pel fet que, no existint valoració 
arbitrària o discriminatòria, s’han valorat, dins del marge de 
discrecionalitat tècnica, comparant les ofertes presentades pels 
licitadors, i perquè no ha presentat cap recurs el licitador que finalment 
no va resultar adjudicatari. 

Pel que fa a això, tal com explica l’Informe, perquè es considere 
motivada vàlidament la puntuació atorgada s’han d’associar clarament 
els criteris tècnics singulars de valoració quantitativa amb les raons 
concretes per les quals s’assigna la puntuació i assignació concreta 
assignada. Tot això naturalment sense perjudici de la discrecionalitat 
tècnica admissible, que no està renyida amb l’objectivitat i 
transparència. Per tant es manté el criteri de l’apartat 8.2,d) de l’Informe, 
ampliat amb major detall en l’apartat 7.k) d’aquest. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 
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Cinquena al·legació 

Apartat 8.2,e) 

Comentaris: 

L’Ajuntament assegura que l’adjudicació del contracte va ser 
correctament motivada, basant-se únicament en el fet que en 
l’expedient figuren tots els informes tècnics evacuats i que tots els 
licitadors en coneixien el contingut. A l’efecte, adjunta les actes de la 
mesa de contractació. 

La Sindicatura ja disposava de la documentació aportada per 
l’Ajuntament, que ja va ser analitzada i es considera insuficient, de 
manera que es manté el criteri exposat en l’apartat 8.2,e) de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apartat 8.2,f) 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que l’anunci d’adjudicació sí que es va publicar en 
el perfil de contractant, però que, com que durant l’any 2014 es va 
confeccionar una nova web municipal, es va suprimir tota la 
documentació relativa al perfil. Tanmateix no aporta documentació que 
ho justifique. 

Pel que fa a la publicació de l’anunci de formalització del contracte en el 
BOP, al·lega i justifica que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Castelló número 11 de data 25 de gener de 2014, també la va 
publicar en el BOE d’11 de febrer de 2014, de manera que convé modificar 
l’apartat 8.2,f) de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica l’apartat 8.2,f) (e després de la renumeració) de l’Informe: 

 “No s’ha pogut verificar la publicació de l’adjudicació i de la 
formalització del contracte en el Perfil de Contractant, d’acord amb els 
articles 53, 151.4 i 154 del TRLCSP. L’Ajuntament ens ha assenyalat 
que en l’any 2014 es va modificar la pàgina web municipal i va 
desaparéixer tota la documentació relativa al perfil de contractant.” 

  



 

132 

Ajuntament de l’Alfàs del Pi 

Rebudes les al·legacions el 30 de setembre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.3,a) 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega, sense proporcionar cap argument o explicació, que 
l’informe jurídic emés pel secretari general en data de 28 de gener de 
2013 és conforme al que estableix la disposició addicional segona, 
apartat 7, del TRLCSP. 

La Sindicatura ja disposava d’aquest document, i es considera 
insuficient, per què no conclou sobre diferents aspectes d’especial 
transcendència del contracte, posats en relació amb el que es manifesta 
en l’apartat 8.3 e) de l’Informe referit a les observacions que es contenen 
en l’informe dels tècnics sobre valoració de l’única oferta presentada. En 
l’apartat 7.b) de l’Informe es detalla en major mesura el criteri de la 
Sindicatura al respecte. 

No obstant això, atesa la complexitat del contracte, si bé es manté el 
criteri, convé concretar alguns aspectes omesos en l’informe jurídic que 
han motivat la incidència, motiu pel qual s’estima convenient matisar i 
precisar l’apartat 8.3,a) de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica la redacció de l’apartat  8.3,a) en els termes següents: 

“L’informe jurídic del PCAP que realitza el secretari, previst en la 
disposició addicional segona, apartats 7 i 8, del TRLCSP, es considera 
insuficient per a un contracte de les característiques d’import i 
complexitat com el present, ja que no conclou pel que fa a la 
conformitat o disconformitat en aspectes significatius i decisius del 
contracte, com ara l’avantprojecte d’explotació econòmica, la clàusula 
d’equilibri econòmic financer de la concessió, la redacció insuficient 
de la clàusula 13 del PCAP relativa als criteris d’adjudicació o la no 
indicació del valor estimat total, informació requerida per als anuncis 
de licitació.” 
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Segona al·legació 

Apartat 8.3,b) 

Comentaris: 

De les al·legacions de l’Ajuntament es desprén que l’import del valor 
estimat del contracte indicat en els diferents anuncis i en el plec de 
clàusules administratives no s’ha fixat per a tota la vida del contracte 
perquè el preu anava en funció d’un cànon variable anual, segons la clàusula 4 
del plec de clàusules administratives. 

Pel que fa a això, tal com es va posar de manifest en l’esborrany de 
l’Informe, seguint un criteri de la Junta Superior de Contractació 
Administrativa de la Generalitat (informe 2/2010, de 31 de gener), el preu 
o valor estimat del contracte de gestió de serveis públics s’ha de calcular 
d’acord amb el que es preveu en l’article 88 del TRLCSP, per a tota la vida 
del contracte. 

Per tant, convé mantenir el criteri  exposat en els dos primers paràgrafs 
de l’apartat 8.3,b) de l’Informe. 

Pel que fa a l’import del valor estimat indicat en l’Informe, atés que 
l’Ajuntament no l’ha calculat per tot el període del contracte, es 
considera oportú matisat el darrer paràgraf de l’apartat 8.3,b) de 
l’Informe per a major precisió d’aquest. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica la redacció del tercer paràgraf de l’apartat 8.3,b) en els 
termes següents: 

“En els anuncis de licitació en el BOE i en el DOUE s’informa d’un valor 
estimat anual del contracte d'1.800.000 euros, el que representa, atesa 
la duració del contracte, un valor estimat total de 23.400.000 euros.” 

Tercera al·legació 

Apartat 8.3,c) 

Comentaris: 

L’Ajuntament considera que la distinció entre criteris que depenen d’un 
judici de valor i els no ho són està prevista en el plec de clàusules 
administratives particulars, ja que uns es valoren a partir de la 
documentació inclosa dins del sobre b) i d’altres amb la documentació que 
forma part del sobre c) independent i que conté l’oferta econòmica. I pel que fa a 
la ponderació dels criteris d’adjudicació, al·lega que s’estableix de manera 
clara en la clàusula 13 del plec de clàusules administratives. 
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La Sindicatura no comparteix el criteri de l’Ajuntament. La lectura dels 
plecs als quals s’al·ludeix en l’al·legació mostra que no distingeix de 
manera clara entre criteris quantificables mitjançant xifres i 
percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules 
d’aquells criteris la quantificació dels quals depén d’un judici de valor, de 
manera que no és plenament conforme amb el que disposa l’article 150 
del TRLCSP pels motius explicats en l’Informe. L’Ajuntament també 
al·ludeix a un informe favorable del Departament d’Urbanisme de 25 de 
gener de 2013, i pel que fa a això cal assenyalar que no forma part de la 
documentació que es publica, de manera que la informació que conté no 
és accessible als possibles candidats interessats en la fase de licitació del 
contracte. 

D’altra banda, de l’últim paràgraf d’aquesta al·legació es desprén que 
l’Ajuntament considera suficient la remissió als plecs efectuada des dels 
diferents anuncis de licitació, per a poder conéixer el detall dels criteris 
d’adjudicació. 

La Sindicatura no comparteix la posició de l’Ajuntament perquè 
considera que no s’adiu al que disposa el primer paràgraf de l’article 
150.2 del TRLCSP pel que fa als principis de publicitat i transparència 
previstos en l’article 1 del mateix text legal. 

D’acord amb tot això, es manté el criteri recollit en l’apartat 8.3,c) de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 8.3,d) 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que el cànon anual com a criteri d'adjudicació ve 
establit en diferents clàusules del plec de clàusules administratives i que 
ha sigut informat favorablement en un informe del Departament 
d'Urbanisme, de 25 de gener de 2013. 

Aquesta al·legació no contradiu o explica la incidència posada de 
manifest en l'Informe, referida al fet que el dit cànon anual previst en els 
plecs com a criteri d'adjudicació expressa un límit o llindar de sacietat a 
partir del qual  les possibles millores no es valoren, fet que impedeix 
obtenir ofertes més beneficioses econòmicament. 

Per tot això es manté el criteri exposat en l'apartat 8.3,d) de l'Informe. 
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Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 8.3,e) 

Comentaris: 

L’Ajuntament, sense oferir cap argumentació, considera que 
l’adjudicació consta motivada en els diferents informes, la referida a la 
documentació que conté el sobre b) en l’informe del comité d’experts de 
31 de maig de 2013 i la referida al sobre c) en l’informe tècnic econòmic 
de 4 de juliol de 2013, ratificats tots dos per la mesa de contractació la 
proposta final de la qual va ser elevada posteriorment al Ple per a 
l’adjudicació acordada el 26 de juliol de 2013. 

La Sindicatura ja disposava d’aquesta documentació, que es considera 
insuficient, ja que confirma la incidència manifestada en l’informe 
referida a la necessitat que la mesa i l’òrgan de contractació deliberassen 
i motivassen si l’única empresa presentada s’ajustava a les condicions 
establides en els plecs, això tenint en compte que un dels informes 
tècnics al·legats va posar de manifest importants observacions 
qualitatives. Així doncs, es manté el contingut de l’apartat 8.3,e). 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Ajuntament d’Algemesí 

Rebudes les al·legacions2 el 21 de setembre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.4,a) 

Comentaris: 

Segons l’Ajuntament, pel que fa a la qualificació jurídica del contracte, la 
Sindicatura obvia el caràcter mixt del contracte tal com es defineix en els 
articles 12 a 25 del TRLCSP. 

En aquest sentit, a la vista de les prestacions que configuren el contingut 
del contracte fiscalitzat, cal determinar si l’objecte d’aquest es pot 
                                                
2 No s’ha adjuntat a les al·legacions la documentació annexa. 
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emmarcar en alguna de les categories del Reglament pel qual s’aprova el 
Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) que es plasmen en l’annex 
II del TRLCSP. I, en aquest annex, la gestió del servei públic de 
l’estacionament limitat i controlat de vehicles en la via pública sota 
control horari i de l’aparcament subterrani, no apareixen en les activitats 
que formen part de l’annex esmentat. Per això aquests contractes en 
principi no haurien de considerar-se com de serveis.  

L’Ajuntament, a més, al·lega que per a la qualificació del contracte han 
tingut en compte l’LRBRL, en la qual en el seu article 25 s’estableix que 
els municipis, en la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seues 
competències, poden promoure tota mena d’activitats i prestar tots els 
serveis públics que contribuesquen a satisfer aquestes necessitats. I 
entre les matèries en les quals els ajuntaments es poden configurar com 
a serveis públics i gestionar-se de manera indirecta com a gestió de 
servei públic, figura l’activitat de l’objecte del contracte fiscalitzat. Així 
doncs, estaríem, segons l’Ajuntament, davant un contracte de gestió de 
serveis públics i no en un contracte de serveis. 

A més, l’Ajuntament al·lega que, d’acord amb l’article 277 del TRLCSP, ha 
elegit la modalitat de gestió interessada que aquest permet en la 
contractació de la gestió de serveis públics, en la qual l’administració i 
l’empresari participen dels resultats de l’explotació del servei. D’altra 
banda, l’article 180 del RGLCAP preveu la possibilitat que s’establesca un 
ingrés mínim en favor de qualsevol de les parts associades quan el 
resultat de l’explotació no arribe a cobrir un import determinat de 
beneficis. 

En resum, l’Ajuntament no creu que l’objecte del contracte puga ser 
qualificat de serveis, ja que no s’enquadra dins de l’annex II del TRLCSP i, 
per tant, la qualificació seria de contracte administratiu especial perquè 
satisfà de manera directa i immediata una finalitat pública (article 19.1 
del TRLCSP), i no són, per tant, les conseqüències de l’error en la 
qualificació tan rellevants del contracte quant a infracció de termini i 
classificació del contractista, ja que els contractes administratius 
especials es regeixen en primer terme per la seua normativa específica i 
després pel TRLCSP i normativa de desplegament. 

Pel que fa als raonaments jurídics realitzats en l’al·legació, considerem 
que: 

a) La Sindicatura sí que ha tingut en compte el caràcter de contracte 
mixt. 

 També considerem que es pot haver produït un abús de la norma 
perquè s’han agrupat tres prestacions que mantenen una certa 
relació dos a dos, però no entre les tres, és a dir, que n’hi ha dos que 
no estan relacionades. 
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b) La qualificació jurídica d’un contracte com a administratiu espacial 
(article 19.1 del TRLCSP), a la llum del TRLCSP ha de ser residual i 
solament s’aplica quan l’objecte de la prestació no s’inclou en els 
supòsits de l’article 5 del TRLCSP. 

 En el cas present, l’objecte del contracte clarament consisteix en la 
prestació d’un servei, definit en l’article 10 com aquells l’objecte 
dels quals són prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d’una activitat i dirigides a l’obtenció d’un 
resultat distint d’una obra o subministrament. 

c) El servei contractat relacionat amb el control dels estacionaments sí 
que està inclòs entre els serveis de l’annex II del TRLCSP. 
Concretament la categoria 20 inclou el CPV (Vocabulari Comú de 
Contractes Públics) número 63712400-7 corresponent a “Serveis 
d’estacionament”. 

 A més del dit annex inclou una categoria 27 d’“Altres serveis” en el 
qual es classifiquen serveis que no disposen d’un CPV específic. 

d) Arribats a aquest punt hem d’atendre el criteri clau, imposat per la 
normativa i jurisprudència europea, per a diferenciar un contracte 
determinat entre els de serveis (article 10 del TRLCSP) i de gestió de 
serveis (article 8 del TRLCSP). I aquest criteri no és un altre sinó la 
transferència de risc d’explotació de l’administració al contractista 
per determinar el tipus de contracte. 

 En l’al·legació s’argumenta que aquest aspecte de transferència del 
risc no resulta aplicable perquè es tracta d’un contracte configurat, 
d’acord amb l’article 277.b) del TRLCSP, amb la modalitat de gestió 
interessada de gestió de serveis públics, en la qual l’Administració i 
l’empresari participen dels resultats de l’explotació del servei. En 
aquesta modalitat, l’article 180 del RGLCAP preveu la possibilitat 
que s’establisca un ingrés mínim en favor de qualsevol de les parts 
associades quan el resultat de l’explotació no arribe a cobrir un 
import determinat de beneficis. 

 En el cas present s’ha de reconéixer l’existència d’una controvèrsia 
raonable entre la interpretació jurídica realitzada per l’Ajuntament i 
l’efectuada per la Sindicatura (sintetitzada en l’apartat 7.d) de 
l’Informe): 

- L’actuació de l’Ajuntament es basa en la literalitat de l’article 
180 de l'RGLCAP, que no està derogat expressament. 

- La Sindicatura opina que aquest article és incompatible amb la 
normativa i jurisprudència europea, però reconeixem que no 
existeix –o almenys el desconeixem– cap pronunciament 
jurisprudencial espanyol exprés sobre els casos concrets de 
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contractes de gestió de serveis públics en la modalitat de 
gestió interessada, si bé opinem que s’ha d’aplicar el criteri 
general. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es matisa i modifica la redacció de l’apartat 8.4,a) en els termes següents: 

“a) Qualificació jurídica inadequada del contracte 

 L'Ajuntament ha donat al contracte fiscalitzat el tractament 
jurídic establit en el TRLCSP per als contractes de gestió de 
serveis públics (article 8 del TRLCSP), en modalitat de gestió 
interessada (article 277.b) del TRLCSP). 

 D'acord amb les condicions establides per a la realització del 
servei en els plecs, es fa patent que l'adjudicatari no assumeix 
cap risc d'explotació, ja que percep una contraprestació mínima 
per la prestació del servei contractat. En aquest sentit, en la 
clàusula 27b del PCAP s’estableix que l'Ajuntament compensarà 
l'adjudicatari anualment per la diferència entre la recaptació real 
i els ingressos mínims previstos (inicialment 177.000 euros a 
l'any).  

Per a establir aquesta clàusula, l'Ajuntament s'empara en 
l'article 180 de l'RGLCAP que preveu la possibilitat d’establir un 
ingrés mínim en favor de qualsevol de les parts associades quan 
el resultat de l'explotació no aconseguisca cobrir un determinat 
import de beneficis. 

 La normativa europea en matèria de contractació i la 
jurisprudència tant d’europea com d’espanyola han reiterat que 
la qualificació de l'objecte d'un contracte com de gestió de servei 
públic exigeix, com a condició sine qua non, la transferència del 
risc d'explotació al contractista, circumstància que no es dóna en 
el cas present, per tant es tracta d'un contracte de serveis dels 
definits en l'article 10 del TRLCSP. 

 La Sindicatura opina que l’article 180 del RGLCAP resulta 
incompatible amb la normativa i jurisprudència europea, però 
reconeixem que no existeix –o almenys el desconeixem– cap 
pronunciament jurisprudencial espanyol exprés sobre els casos 
concrets de contractes de gestió de serveis públics en la 
modalitat de gestió interessada, si bé opinem que s’ha d’aplicar 
el criteri general. 

 La interpretació en un sentit o en altre té efectes molt rellevants, 
ja que el ser qualificat com de serveis i no com de gestió de 
serveis públics, representaria que el termini d'execució no podria 



 

139 

superar els 4 anys, amb dos anys de possibles pròrrogues (article 
303 del TRLCSP), no obstant això el contracte s'adjudica per a 20 
anys prorrogables per cinc més i exigia obligatòriament la 
classificació del contractista quan l'import de licitació siga 
superior a 120.000 euros (article 65 del TRLCSP) i la publicitat de 
la licitació en el DOUE per tractar-se d'un contracte SARH (fet que 
no s'ha produït).  

 D’altra banda, d’acord amb l’article 183 del Reial Decret 
1098/2001, els expedients de contractes de gestió de serveis 
públics han d’incorporar, abans de ser aprovats, un projecte 
d’explotació del servei públic, que comprendrà un estudi 
econòmic i administratiu del servei, del seu règim d’utilització i 
de les particularitats tècniques que calga per definir-lo. No 
consta que s’haja elaborat aquest projecte. 

 En addició a això, l’Ajuntament ha considerat el contracte 
fiscalitzat com mixt, perquè agrupa tres prestacions diferents 
amb qualificació jurídica diferent. Considerem que es pot haver 
produït un abús de la norma ja que s’han agrupat tres 
prestacions que mantenen una certa relació dos a dos, però no 
entre les tres.” 

Segona al·legació 

Apartat 8.4,b), paràgraf segon 

Comentaris: 

Si bé no s'han reproduït íntegrament els criteris d'adjudicació i la seua 
valoració, sí s'especifica la clàusula que els regula, sent el motiu no 
encarir les despeses de publicació que abona el licitador adjudicatari. No 
obstant això, l'Ajuntament, a partir de l'Informe de la Sindicatura de 
Comptes, reproduirà de manera literal els criteris d'adjudicació en els 
anuncis. 

Conseqüències en l’informe: 

S'accepta el que hem indicat en l'esborrany de l'Informe, raó per la qual 
no es modifica. 
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Tercera al·legació 

Apartat 8.4,c) 

Comentaris: 

L’al·legació es limita a ressenyar que en aquest expedient no es van 
concretar les millores, però sí en els plecs posteriors, com a 
conseqüència d’un recurs que es va estimar. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Ajuntament d’Alzira (2012) 

Rebudes les al·legacions el 29 de setembre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.6,c) 

Comentaris: 

S’ha aportat un informe de 21 de juny de 2012 subscrit pel cap de servei 
de Secretaria, la tècnica de gestió de serveis públics i la regidora delegada 
de serveis públics, pel qual es proposa a l’òrgan de contractació l’inici de 
l’expedient de contractació. També aporta un certificat de retenció de 
crèdit de 6 de juny de 2012 de l’interventor de fons. 

La Sindicatura ja disposava de la documentació aportada, que no supleix 
l’informe jurídic preceptiu previst en la disposició addicional segona, 
apartat 7, paràgraf 2n del TRLCSP, ja que no conté cap pronunciament 
pel que fa a la legalitat del plec de clàusules administratives particulars. 
Per aquest motiu es manté el criteri exposat en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 8.6,d) 

Comentaris: 

L’al·legació confirma les incidències que posa de manifest l’Informe. La 
Sindicatura ja disposava dels plecs, el contingut dels quals, referit als 
criteris d’adjudicació, evidencia, tal com reconeix el mateix Ajuntament, 



 

141 

que no distingeix entre criteris quantificables mitjançant xifres o 
percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules, 
d’aquells criteris la quantificació dels quals depén d’un judici de valor. 

D’altra banda, l’Ajuntament considera que no és necessari detallar els 
criteris d’adjudicació en el mateix anunci de licitació, vist que aquest es 
remet als plecs on sí que figuren, i ho justifica per motius econòmics. 

La Sindicatura no comparteix la posició de l’Ajuntament perquè no ho 
considera ajustat al que disposa el primer paràgraf de l’article 150.2 del 
TRLCSP pel que fa als principis de publicitat i transparència previstos en 
l’article 1 del mateix text legal. L’increment del preu dels anuncis no pot 
justificar l’omissió de la dita informació. L’article 150.5 del TRLCSP 
determina que Els criteris elegits i la seua ponderació s’indicaran en l’anunci de 
licitació, en cas que s’haja de publicar. 

D’acord amb això, es manté el contingut de l’apartat 8.6,d) de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 8.6,e) i f) 

Comentaris: 

L’Ajuntament al·lega que el criteri d’adjudicació “millores” és, juntament 
amb el criteri “preu”, un criteri que no depén d’un judici de valor i per 
aquesta raó considera que els criteris que es poden valorar mitjançant 
xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules 
superen el cinquanta per cent de la puntuació total. 

Aquesta Sindicatura no comparteix la interpretació de l’Ajuntament pels 
motius àmpliament explicats en l’Informe, respecte dels quals no aporta 
informació o documentació addicional a la que ja es disposava. 

La clàusula 13 del PCAP expressament inclou les millores entre els 
“criteris d’adjudicació subjectius” que s’han d’incloure en el sobre 2. En 
la mateixa clàusula s’assenyala que en el sobre 3 solament s’ha 
d’incloure l’oferta econòmica. 

Per tant, es manté el contingut dels apartats 8.6 e) i f) de l’Informe, 
excepte el segon paràgraf de l’apartat e) al qual per a una major precisió 
se li dóna nova redacció. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica la redacció del segon paràgraf de l’apartat e) de l’Informe en 
els termes següents: 

“La fórmula utilitzada per a valorar el factor preu fa que en la pràctica 
no s’assigne la màxima puntuació a cap oferta de les presentades. En 
l’expedient examinat, l’oferta més econòmica rep 54,2 punts sobre un 
màxim de 80 punts.” 

Quarta al·legació 

Apartat 8.6,g) 

Comentaris: 

L’Ajuntament considera que l’informe tècnic sí que fonamenta la puntuació 
atorgada, ja que recull detalladament les ofertes i indica els criteris que 
serveixen de base per a puntuar i entén que en la proposta d’adjudicació de 
la mesa de contractació, com que no s’aparta de l’informe tècnic, no cal 
que es motive la puntuació. A l’efecte, aporta l’informe esmentat i la 
proposta de la mesa. 

La Sindicatura ja disposava de la documentació aportada, que es 
considera insuficient, ja que confirma la incidència manifestada en 
l’Informe, el mer fet que detalle el contingut de les ofertes i els assigne 
una puntuació no és suficient per considerar fonamentades o motivades 
les distintes puntuacions atorgades. Aquesta falta de motivació tampoc 
és suplida en la proposta de la mesa de contractació, tal com reconeix 
l’Ajuntament. 

És necessari establir una relació directa i raonable entre el contingut de 
les ofertes i la puntuació concedida. 

Per això es manté el criteri exposat en l’apartat 8.6,g). 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 8.6,j)  

Comentaris: 

L’Ajuntament, sense oferir arguments ni cap justificació, al·lega que els 
criteris objectius assoleixen el 59,55%, de manera que, com que superen 
els criteris subjectius, no cal constituir el comité d’experts. 



 

143 

Aquest criteri no el comparteix la Sindicatura, pels els arguments 
explicats en l’al·legació tercera. Així doncs, es manté el criteri exposat en 
l’apartat 8.6.j) de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Ajuntament d’Alzira (2013) 

Rebudes les al·legacions el 29 de setembre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.7,b) 

Comentaris: 

L’Ajuntament, en la seua al·legació, aporta un informe de 23 de 
novembre de 2012 subscrit pel cap de servei de Secretaria, la tècnica de 
gestió de serveis públics i la regidora delegada de se serveis públics, pel 
qual es proposa a l’òrgan de contractació l’inici de l’expedient de 
contractació. Igualment, aporta un informe de 23 de novembre de 2012 
de l’interventor de l’Ajuntament sobre l’existència de crèdit per realitzar 
la contractació. 

La Sindicatura ja disposava de la documentació aportada que, en tot cas, 
no supleix l’informe jurídic previst en la disposició addicional segona, 
apartat 7, paràgraf 2n del TRLCSP, ja que no conté cap pronunciament 
pel que fa a la legalitat del PCAP. 

La Sindicatura no considera raonable la interpretació realitzada en 
l’al·legació i manté el criteri exposat en l’Informe, desenvolupat amb més 
detall en l’apartat 7.b) de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 8.7,c)  

Comentaris: 

Segons l’Ajuntament l’atribució d’una puntuació determinada a 
cadascun dels criteris d’adjudicació representa clarament quina és la 
ponderació que es dóna a cada un d’ells. Aquesta al·legació no és 
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procedent, ja que la Sindicatura no qüestiona la ponderació que es va 
atorgar a cadascun dels criteris d’adjudicació. 

D’altra banda, l’Ajuntament considera que no cal detallar els criteris 
d’adjudicació en l’anunci de licitació per què aquest es remet als plecs, 
on sí que figuren, i ho justifica per motius econòmics. 

La Sindicatura no considera raonable la interpretació realitzada en 
l’al·legació i manté el criteri exposat en l’Informe, desenvolupat amb més 
detall en l’apartat 7.e) de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Ajuntament de Burjassot 

Rebudes les al·legacions el 28 de setembre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.8 Conclusions 

Comentaris: 

En l’Informe s’assenyala que en la preparació, adjudicació i formalització del 
contracte fiscalitzat l’Entitat no ha complit de manera raonable la normativa 
vigent. 

L’Entitat discrepa d’aquesta afirmació, indicant que ho justificarà en les 
al·legacions posteriors. 

L’afirmació que realitza la Sindicatura en el seu Informe es fonamenta en 
la qualitat i quantitat de l’evidència documental obtinguda en la 
fiscalització del contracte seleccionat. Per tant, modificar aquest paràgraf 
de l’Informe dependrà de l’anàlisi de les al·legacions que l’Ajuntament 
ha realitzat a aquestes incidències i que, tot seguit, es realitza. 

En aquest sentit, i com es posa de manifest en els apartats següents, 
l’Ajuntament no ha aportat nova documentació que justifique que la 
Sindicatura modifique la conclusió general sobre el contracte. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 
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Segona al·legació 

Apartat 8.8,a) 

Comentaris: 

Segons l’al·legació, els dos criteris d’adjudicació aplegats en la clàusula 
12 del PCAP són el preu i les millores i els dos criteris són quantificables 
mitjançant xifres, és a dir, no n’hi ha cap que depenga d’un judici de 
valor, i assenyala que aquests aspectes s’acrediten en els plecs remesos 
amb anterioritat a la Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l’Informe: 

Encara que no estem d’acord amb el fons argumental de l’al·legació, que 
és analitzat més avant, es considera parcialment i s’elimina el quart 
paràgraf de l’apartat a) de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 8.8,a) 

Comentaris: 

L’Entitat discrepa de la falta de motivació de la ponderació dels criteris 
d’adjudicació, i al·ludeix novament a la clàusula 12 del PCAP i assenyala 
que en els informes tècnics es motiva la valoració da cadascuna de les 
ofertes. 

Tal com s’indica en l’Informe, no solament no es motiva l’elecció, sinó 
que es contrària a un informe tècnic al respecte. 

No s’accepta l’al·legació 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 8.8,b)  

Comentaris: 

L’Entitat reitera que els dos criteris utilitzats, el preu i les millores, són 
quantificables de manera automàtica, mitjançant l’aplicació de fórmules 
establides en els plecs. 

La Sindicatura per les raons assenyalades en l’apartat 8.8.d) de l’Informe, 
considera que les millores d’aquest contracte no es poden considerar de 
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facto com a criteris quantificables automàticament mitjançant l’aplicació 
de fórmules establides en els plecs i depenen en gran mesura de 
l’aplicació de judicis de valor. 

Per tant no s’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 8.8,c)  

Comentaris: 

L’Ajuntament ha al·legat que l’execució del projecte estava finançada 
íntegrament amb fons FEDER, de manera que una millora en el preu no 
representaria un estalvi per al Consistori, que tindria l’obligació de 
reintegrar els fons no utilitzats. La limitació de la baixa en el preu i la 
major ponderació de les millores s’han establit per tal d’optimitzar els 
fons obtinguts, incloent-hi unitats d’obra que altrament no haguessen 
pogut executar-se, per beneficiar-se de la totalitat de la subvenció 
obtinguda. 

El fet que l’objectiu final perseguit per l’Ajuntament fos no perdre part de 
la subvenció, no justifica que s’haja entrat en contradicció amb l’article 
134 de l’LCSP. 

La Sindicatura no considera raonable la interpretació realitzada en 
l’al·legació i manté el criteri exposat en l’Informe, desenvolupat amb més 
detall en l’apartat 7.j) de l’Informe. No obstant això s’afegeix una 
explicació al final de l’apartat c). 

Conseqüències en l’Informe: 

Paràgraf que s’afegeix al final de l’apartat c): 

“En al·legacions l’Ajuntament ha manifestat que aquesta forma de 
procedir estava justificada en la conveniència de no perdre 
subvencions FEDER que finançaven el projecte. Quant això, la 
Sindicatura considera que obtenir aquest finançament addicional no 
ha de justificar l’elaboració d’una PCAP poc ajustats als principis 
generals de contractació.” 
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Sisena al·legació 

Apartat 8.8,d), paràgraf 2n 

Comentaris: 

Els fonaments bàsics de l’Ajuntament en la seua al·legació són 
l’existència d’informes tècnics per a les ofertes rebudes, que cap dels 
licitadors interposés cap recurs, ni administratiu ni jurisdiccional, i la 
publicitat en el perfil de contractant. 

Pel que fa al sistema establit en el PCAP per valorar les millores, reiterem 
la falta de vinculació entre la valoració econòmica de les millores de les 
ofertes i els punts que s’han d’assignar, tal com s’assenyala en l’Informe. 
La no interposició de recursos i la publicació en el perfil ni aclareixen ni 
doten per ells mateixos de regularitat al sistema fixat per l’Entitat. 

La Sindicatura no considera raonable la interpretació realitzada en 
l’al·legació i manté el criteri exposat en l’Informe, desenvolupat amb més 
detall en l’apartat 7.1) de l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació 

Apartat 8.8,d), paràgraf 3r 

Comentaris: 

L’Ajuntament insisteix a dir que l’informe tècnic d’unificació de 
pressupost de les millores no incorpora cap component de judici de 
valor, ja que s’aplega en la clàusula 12 del plec. 

Tal com hem assenyalat, la clàusula esmentada no fixa de manera 
automàtica i inequívoca la ponderació de les millores, ja que no fixa un 
sistema que relacione la valoració econòmica d’aquestes amb el total 
dels 45 punts que cal assignar, de manera que la Sindicatura no 
considera raonable la interpretació realitzada en l’al·legació i manté el 
criteri exposat en l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 
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Vuitena al·legació 

Apartat 8.8,e)  

Comentaris: 

Segons l’Ajuntament no era necessària la constitució d’un comité 
d’experts perquè les millores eren avaluables econòmicament. 

En l’informe tècnic s’han unificat les ofertes segons el criteri fixat pel 
mateix tècnic de l’Entitat, el que ratifica l’opinió d’aquesta Sindicatura, 
que es tracta de criteris la quantificació dels quals depén d’un judici de 
valor, de manera que la Sindicatura no considera raonable la 
interpretació realitzada en l’al·legació i manté el criteri exposat en 
l’Informe, desenvolupat amb més detall en l’apartat 7.ñ) de l’Informe. 
Això no obstant, es matisa el paràgraf al·legat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica la redacció del segon paràgraf de l’apartat e) de l’Informe en 
els termes següents: 

“En el present cas no s'ha constituït el dit comitè d'experts, fet que 
incompleix l'esmentada exigència legal, ja que l’Ajuntament en tot 
moment ha considerat que la valoració de les millores no estava 
basada en judicis de valor.” 

Novena al·legació 

Apartat 8.8,f)  

Comentaris: 

L’Ajuntament insisteix novament a dir que les millores són 
quantificables automàticament. 

Com hem assenyalat al llarg d’aquest Informe, la Sindicatura no 
considera raonable la interpretació realitzada en l’al·legació i manté el 
criteri exposat en l’Informe. No obstant això, s’afegeix un últim paràgraf 
a l’apartat al·legat. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’afegeix un últim paràgraf a l’apartat f): 

“L’Ajuntament en al·legacions manifesta que en tot moment ha 
considerat que la valoració de les millores no estava basada en judicis 
de valor i per tant no ha incomplit la normativa assenyalada en aquest 
apartat.” 
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Ajuntament del Campello (2012 i 2013) 

Rebudes les al·legacions3 el 22 de setembre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.9,a) 

Comentaris: 

S’ha aportat documentació justificativa de l’informe jurídic previst en la 
disposició addicional segona, apartats 7 i 8 del TRLCSP. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’accepta l’al·legació i s’elimina el paràgraf a). 

Segona al·legació 

Apartat 8.9,b) 

Comentaris: 

L’Ajuntament considera que la motivació dels criteris d’adjudicació sí 
que consta en l’expedient de contractació, concretament en la pàgina 18 
del PPT (clàusula 11) que adjunta com a documentació justificativa de 
l’al·legació. 

Igualment, considera que la ponderació d’aquests, consta en la pàgina 18 
del PPT (clàusula 11) que adjunta com a documentació justificativa de 
l’al·legació. 

S’ha revisat el PPT remés per l’Ajuntament en l’al·legació i es considera 
que s’hi justifica adequadament la motivació dels criteris d’adjudicació 
elegits per a la selecció del contractista, així com la ponderació 
d’aquests. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’accepta l’al·legació, s’elimina el paràgraf b) i la conclusió es redacta 
així:  

“Conclusió 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 

                                                
3 No s’ha adjuntat a les al·legacions la documentació annexa. 



 

150 

formalització l’Entitat ha complit de manera raonable la normativa 
vigent.” 

Tercera al·legació 

Apartat 8.10,a) 

Comentaris: 

L’Ajuntament considera que la motivació dels criteris d’adjudicació sí 
que consta en l’expedient de contractació, concretament en l’informe 
tècnic elaborat en data 31 d’octubre de 2012 i que consta entre la 
documentació remesa per l’Ajuntament en el seu moment. 

Igualment, l’Ajuntament considera que la ponderació dels criteris 
d’adjudicació consta en les pàgines 42-45 del PPT, que s’adjunta a les 
al·legacions realitzades. 

S’ha revisat l’informe tècnic realitzat el 31 d’octubre de 2012, així com el 
PPT i es considera que es justifica adequadament la motivació dels 
criteris d’adjudicació elegits per a seleccionar el contractista, així com la 
ponderació d’aquests. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’accepta l’al·legació, s’elimina el paràgraf a) i la conclusió es redacta 
així: 

“Conclusió 

Pel que fa al contracte fiscalitzat, les comprovacions realitzades 
permeten concloure que en la seua preparació, adjudicació i 
formalització l’Entitat ha complit de manera raonable la normativa 
vigent.” 

Ajuntament del Dénia 

Rebudes les al·legacions el 6 d’octubre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.11,a) 

Comentaris: 

L’Ajuntament indica que la consideració del contracte de ‘Servei públic de 
manteniment i neteja de platges de Dénia’ com a contracte de serveis regulat en 
l’article 10 del TRLCSP plantejava dubtes sobre la seua viabilitat jurídica, ja que 
el dit precepte legal remet expressament a aclarir-lo com a tal a les categories 
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que conté l’annex II de la mateixa norma. Això no obstant el dit annex no preveu 
en cap cas la neteja de platges... [de manera que] el contracte en cap cas es 
podria qualificar com de contracte de serveis […], fet que necessàriament 
portaria a fer-ne una qualificació alternativa com a contracte administratiu 
especial […] Considerar-lo ara com a contracte administratiu especial tampoc no 
ha infringit cap disposició de la legislació de contractes públics. 

L’al·legació de l’Ajuntament no és correcta, ja que en l’annex II s’inclou 
expressament, dins de la categoria 16, el CPV (Vocabulari Comú de 
Contractes Públics) número 90680000-7 corresponent a “Servei de neteja 
de platges”. 

D’altra banda, l’informe 28/07, de 5 de juliol de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa a què al·ludeix l’Ajuntament és anterior a 
l’actual normativa i no és per tant aplicable. 

En l’al·legació es diu que el contracte seria alternativament administratiu 
especial regulat en l’article 19.1.b del TRLCSP. Pel que fa a això, hem de 
dir que, com s’assenyala en l’apartat 7.d) de l’Informe, aquesta 
qualificació és amb la normativa actual completament residual i no 
convindria qualificar d’aquesta manera el contracte fiscalitzat. 

No al·lega l’Ajuntament que no consta que s’haja elaborat, abans 
d’aprovar l’expedient, el projecte d’explotació del servei públic (article 
183 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, document essencial per a 
la qualificació adequada del contracte. 

En conclusió, la Sindicatura no considera raonable la interpretació 
realitzada en l’al·legació i manté el criteri exposat en l’Informe, 
desenvolupat amb més detall en l’apartat 7.d) de l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 8.11,b)  

Comentaris: 

L’Ajuntament indica que la disposició addicional segona del TRLCSP i 
l’article 83 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, no fan referència al 
contingut o extensió que hagen de tenir els informes jurídics del 
secretari. 

En l’Informe, la Sindicatura considera insuficient l’informe jurídic per a 
un contracte d’aquestes característiques (import i complexitat), ja que no 
fonamenta jurídicament cap aspecte del PCAP, alguns dels quals, com ara la 
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seua qualificació jurídica, els criteris de valoració i les millores, són controvertits 
tal com es posa de manifest en les conclusions presents. No es tracta de 
l’extensió, sinó del contingut mínim i essencial en un informe jurídic que 
s’ha de manifestat, de manera clara i expressa, sobre la conformitat o 
disconformitat amb tots els aspectes fonamentals de l’expedient que se 
li sotmet a dictamen. 

La Sindicatura no considera raonable la interpretació realitzada en 
l’al·legació i manté el criteri exposat en l’Informe, desenvolupat amb més 
detall en l’apartat 7.b) de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 8.11,c)  

Comentaris: 

Pel que fa a l’absència del preu entre els criteris d’adjudicació del 
contracte, l’Ajuntament assenyala que el TRLCSP no exigeix 
necessàriament el preu quan són diversos els criteris d’adjudicació 
previstos en el PCAP, com ocorre en el cas present. 

I continua indicant: Si bé el preu és un criteri d’adjudicació important, en el cas 
present es va justificar en l’expedient l’absència d’aquest en atenció al fet que el 
valor de l’objecte del contracte era conegut i estava determinat, de manera que la 
major eficiència s’entén que és la completa execució de la despesa pressupostada 
i, per tant, els criteris d’adjudicació es referien únicament a aconseguir la millor 
qualitat del servei i no a aconseguir una baixa en el preu. 

No es considera raonable aquesta justificació, atès que el preu ofertat ha 
de tenir un pes fonamental en la valoració de cada oferta. Les millores i 
els aspectes relacionats amb la qualitat del servei s’haurien d’haver 
inclòs entre els serveis mínims licitats i valorar degudament el factor 
preu de l’oferta, de manera que es poguessen obtenir baixes sobre el 
preu de licitació que donen compliment adequat als principis 
d’economia i eficiència en la utilització dels recursos públics (article 1 del 
TRLCSP). 

Com que en el text de l’Informe es raonen els motius pels quals la 
Sindicatura considera irregular la situació, no són reiterats ací. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 
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Quarta al·legació 

Apartat 8.11,d)  

Comentaris: 

Com a conclusió en aquesta al·legació l’Ajuntament indica que es reitera 
en l’informe de data 16 de març de 2012 sobre la suficiència del detall efectuat 
per als criteris avaluables de manera automàtica, en dispensar qualsevol esbós 
de discrecionalitat mitjançant els quadres de preus i la seua referència a preus 
de mercat, a fi d’aconseguir una excel·lència en les platges de Dénia. 

Tal com informa la Sindicatura, els aspectes de millora o que cal valorar 
del projecte haurien d’establir-se com a requisits mínims del servei que 
cal prestar i reduir el pes de la subjectivitat de la valoració. La realitat de 
la tramitació de l’expedient demostra aquesta consideració, atés que 
s’han presentat ofertes amb millores molt heterogènies la valoració de 
les quals presenta un alt grau d’arbitrarietat. 

En ares d’una major precisió es considera convenient matisar la redacció 
de l’apartat d) per a enllaçar-lo amb els apartats f) i g) amb els quals està 
relacionat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica la redacció del primer paràgraf de l’apartat d) de l’Informe en 
els termes següents: 

“Tal com s’assenyala en els apartats f) i g) següents, les “Millores” que 
segons el PCAP són els únics Criteris avaluables de manera automàtica, 
en realitat no ho són, fet que dóna lloc, com s’assenyala més 
endavant, a la presentació d’unes ofertes amb millores molt 
heterogènies, la valoració de les quals presenta un alt grau 
d’arbitrarietat (posada de manifest expressament en l’informe tècnic 
de valoració que se cita en l’apartat g).” 

Cinquena al·legació 

Apartat 8.11,e)  

Comentaris: 

L’Ajuntament indica que […] no es va nomenar Comité d’Experts perquè en el 
PCAP la puntuació assignada als criteris avaluables de manera automàtica o per 
aplicació de fórmules no era inferior a l’assignada per a la puntuació dels que 
depenien d’un judici de valor. 

No s’aporta ni documentació ni cap raonament nou, així doncs, la 
Sindicatura reitera el que va assenyalar en l’Informe. 
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Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apartat 8.11,f)  

Comentaris: 

En l’al·legació s’al·ludeix com a justificació als informes tècnics de 
valoració de les ofertes, però l’informe es basa en el fet que el PCAP no 
conté cap indicació sobre els requisits, límits, modalitats i aspectes del 
contracte sobre els que són admeses les millores, tal com exigeix la 
normativa vigent. 

La realitat de la valoració efectuada pel mateix Ajuntament demostra la 
conclusió de la Sindicatura de la imprecisió de les millores en el PCAP 
(article 67.2.j del Reial Decret 1098/2001), fet que ha donat lloc a la 
presentació d’ofertes molt diferents, bastants de les quals van ser 
rebutjades i no valorades en l’informe tècnic de valoració. Aquests 
requisits exigits per la normativa i la jurisprudència per a les millores 
s’exigeixen per preservar que els licitadors concórreguen en condicions 
d’igualtat i no discriminació (articles 1 i 139 del TRLCSP). 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació 

Apartat 8.11,g)  

Comentaris: 

En relació amb la millora “Construcció i maneig d’una instal·lació de 
tractament d’algues” en les al·legacions costa literalment que […] segons el 
tècnic que subscriu, no hi ha dubtes sobre la utilitat de la planta per a separar 
alga i arena, i per tant, lligada al servei en la gestió de les algues. 

La Sindicatura considera que es tracta més aviat d’instal·lacions per al 
tractament de residus i que, consegüentment, l’àmbit d’aquesta millora 
excedeix, raonablement, els requisits, límits, modalitats i aspectes del 
contracte que per a les millores s’estableix en el PCAP, de manera que 
s’incompliria l’article 67.2.j del Reial Decret 1098/2001, i d’acord amb la 
jurisprudència, la millora no degué ser admesa ni valorada. 

L’Ajuntament al·lega que: respecte a l’afirmació que la mesa va acceptar 
sense major tràmit les conclusions de l’informe tècnic de valoració, aquesta 
possibilitat és perfectament admesa per la jurisprudència d’acord amb la 
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denominada fonamentació in aliuende […] Obvia l’Ajuntament que l’informe 
tècnic contenia un interrogant molt decisiu pel que fa a millores 
d’instal·lacions, en el sentit que subjau si és possible o no incloure-les i 
atés que no considera idonis elements de la dita millora que 
representaven un 74% del cost total. La mesa tenia l’obligació de resoldre 
aquesta qüestió, i fonamentava la decisió d’admetre o no l’oferta (article 
22 del Reial Decret 817/2009). Tanmateix la mesa, incorrectament, no es 
va manifestar al respecte. La Sindicatura conclou que aquesta millora no 
degué ser admesa ni, consegüentment, valorada. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació 

Apartat 8.11,g)  

Comentaris: 

L’Ajuntament afirma que L’informe de 27 de juny de 2012 no conté cap error, 
llevat dels aritmètics esmenats amb l’informe de 6 d’agost de 2012 i descompta 
de l’oferta guanyadora aquelles millores que no es poden comptabilitzar. Per 
justificar-ho, en data d’avui es realitza el [següent] quadre que compara el que 
proposa la mercantil que va obtenir l’adjudicació (plantejaments inicials en la 
seua plica) versus la comptabilització d’aquest tècnic que subscriu per a criteri 
de manera automàtica. En concret i pel que fa a la millora en instal·lacions 
en qüestió l’oferta la valora en 1.005.010,77 euros i l’informe tècnic la 
valora en 688.957,89 euros. 

Continua l’Ajuntament en la seua al·legació que respecte a la reducció de la 
valoració de la planta es confirma mitjançant l’informe de 27 de juny de 2012 i 
amb un altre informe posterior de 6 d’agost de 2012, en el qual es computen 
688.957,89 euros solament a la planta, és a dir, que se n’han detret parts, que a 
priori serien de compliment obligat, i que serien requeriments del PPT […] De 
totes les minoracions, no solament al que va resultar adjudicatari sinó a la resta 
d’aspirants, s’han motivat en els informes al·ludits de juny i agost de 2012. Per 
això, aquest tècnic conclou […] no existeix error en els informes que valoren 
quina és la proposició econòmicament més avantatjosa, i que no s’ha 
sobrevalorat l’oferta de l’actual adjudicatària. 

Revisat l’informe tècnic al qual al·ludeix l’al·legació, i que va ser 
fiscalitzat, s’extrau la informació següent: 

Addicionalment, la valoració d’aquesta millora no ha sigut correcta. 
L’informe tècnic assenyala una sèrie de components que es poden 
valorar […] per ser exigència de plec no es poden comptabilitzar el lloguer de 
terrenys, la tramitació de projectes, la formació de drenatge i el depòsit de 
lixiviats ni l’execució de solera i encara menys el transport a destinació final ni el 
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consum de serveis, segons el següent detall realitzat per la Sindicatura a 
partir de les dades del dit informe: 

Millores en instal·lació Computables No computables 

Lloguer de terrenys 
Tramitació projecte 
Tancat del recinte 
Adequació del terreny 
Anivellament del terreny 
Construcció de bassa 
Formació de drenatges 
Depòsit de lixiviats 
Impermeabilització de terrenys 
Execució solera formigó 
Nau-magatzem 
Empaquetat d’algues 
Transport a destinació final 
Consum serveis 10 anys 
Partida alçada per a imprevistos 

 
 

7.861,63 
9.160,63 
7.762,75 

56.250,00 
10.711,13 

 
35.685,50 

 
40.591,25 

91.600 

300.000,00 
10.625,00 

 
 
 
 
 

64.160.00 
 

94.392,88 
 
 

16.250,00 
51.250,00 

118.750,00 

Total 259.582.89 745.427,88 

Això no obstant,  a pesar d’assenyalar expressament els components que 
no es poden comptabilitzar, es valora la millora i instal·lació en 
688.957,89 euros, és a dir, se sobrevalora en 429.375 euros (688.957,89-
259.582,89). La conseqüència és que si s’hagués valorat correctament, 
l’oferta no hauria resultat ser l’adjudicatària, ja que la millor valorada 
hauria sigut l’oferta presentada per una altra empresa. 

Si s’hagués rebutjat la millora en la seua integritat, per excedir l’objecte 
del contracte, tampoc hauria resultat ser adjudicatària. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació 

Apartat 8.11,i)  

Comentaris: 

L'Ajuntament confirma les conclusions de l'Informe de la Sindicatura en 
aquest punt i aporta informació complementària: 

a) Indica que: tal com consta en [el meu] informe de data 4 de juny de 2015, 
el nivell d’execució a origen de les millores contractuals amb dues 
anualitats vençudes se situa entorn al 9%, inferior a un suposat 20% 
teòric. 
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b) Com es va dir en l’informe de 3 de setembre de 2015, hi ha millores que 
són imprescindibles, com ara la línia d’investigació per veure les 
possibilitats d’utilització de l’alga, valorat en 60.000 euros i d’altres que 
formen part del contracte, com ara l’aportació de personal per al pla de 
divulgació ambiental valorat en 181.923,00 euros (per als deu anys) i la 
instal·lació dels dos punts de divulgació en les platges durant els 3,5 mesos 
de temporada alta, valorat en 52.857,14 euros. 

c) Pel que fa a la planta de tractament, l’oferta de l’actual adjudicatària, com 
es va dir en l’informe de data 20 de juny de 2012, la mercantil 
adjudicatària va presentar un precontracte de lloguer d’una parcel·la 
propietat d’una mercantil distinta, per eliminar l’arena i dessecar. […] Un 
nou –distint– esdevenir, amb la cessió d’una parcel·la municipal, no està 
emparat tècnicament en aquest contracte. Això corrobora la conclusió 
de la Sindicatura segons la qual la millora no estava condicionada 
al fer que fos l’Ajuntament qui hagés de facilitar els terrenys. 

Finalment l’Ajuntament confirma plenament la conclusió de la 
Sindicatura i indica algunes conseqüències que pot comportar aquest 
incompliment contractual, i conclou literalment: 

Per això, la inexecució de millores (valorades en els informes) en general, i 
entre d’altres, en particular, la no execució d’una planta que està 
pressupostada en 1.005.010,77 euros, representa un incompliment 
contractual com ha sigut observat per la Sindicatura de Comptes i es tracta 
d’una falta molt greu del contracte segons l'article 9.1.1r) del PPT: 
L’incompliment de les millores incloses en l’oferta de l’entitat adjudicatària, 
amb multa de 30.001 a 300.000 euros o rescissió del contracte. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Ajuntament de l’Eliana 

Rebudes les al·legacions4 el 28 de setembre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.12,a) 

Comentaris: 

Assenyalen que la justificació de l’elecció dels criteris de ponderació 
existeix, encara que no es va incorporar a l’expedient. Ens remeten la 
justificació d’aquests criteris en un informe actual. 

                                                
4 No s’ha adjuntat a les al·legacions la documentació annexa. 
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Així mateix, pel que fa al criteri d’adjudicació preu, argumenta la 
idoneïtat de la fórmula utilitzada pe a fer-ne la valoració, basada en la 
mitjana aritmètica de dos criteris de valoració distints, un pel que fa a 
l’oferta més cara i un altre pel que fa a l’oferta més barata. El primer no 
permet obtenir puntuacions proporcionals, el segon sí, de manera que la 
conjunció d’ambdós tampoc no permet obtenir puntuacions 
raonablement proporcionals, segons l’al·legació. 

La Sindicatura considera que l’al·legació no altera les dades concretes 
assenyalades en l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 8.12,b) 

Comentaris: 

No es pronuncia sobre la publicació  de la formalització en el perfil de 
contractant i justifica la seua publicació en el DOUE. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es modifica la redacció l'apartat 8.12,b, en els termes següents: 

"No s'ha publicat la formalització del contracte en el perfil de 
contractant, tal com exigeix l'article 154 del TRLCSP". 

Ajuntament d'Ondara 

Rebudes les al·legacions5 el 29 de setembre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.14.a) 

Comentaris: 

Segons l'Ajuntament, la motivació de la necessitat de la contractació 
consta en el PCAP, concretament en la clàusula primera. Sense perjudici, 
segons l'Ajuntament, que la justificació figure en l'aprovació del projecte 
tècnic d'obres i el de sol·licitud de la subvenció a la Diputació Provincial 
d'Alacant. 

                                                
5 No s’ha adjuntat a les al·legacions la documentació annexa. 
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La Sindicatura considera, tal com ho raonem més detalladament en 
l'apartat 7.a) de l'Informe, que la normativa requereix que l'òrgan de 
contractació justifique la necessitat del contracte i la mancança de 
mitjans propis per executar-lo amb caràcter previ a l'aprovació del PCAP. 
No obstant això, matisem la redacció de l'Informe per a expressar amb 
major precisió les circumstàncies concurrents exposades en l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

L'apartat 8.14,a), queda redactat de la manera següent: 

"a) Motivació de la necessitat 

 L'Entitat ha considerat que la inclusió de la justificació de la 
necessitat en el PCAP era document suficient per a justificar la 
necessitat del contracte. 

 Com hem exposat detalladament en l'apartat 7.a) del present 
Informe, la Sindicatura considera que l'òrgan de contractació ha 
d'aprovar un document en la fase de preparació de l'expedient 
en el qual es determine explícitament la naturalesa i l'extensió 
de les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte 
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a 
satisfer-les, d'acord amb el que regulen els articles 22.1 i 109.1 
del TRLCSP." 

Segona al·legació 

Apartat 8.14,b) 

Comentaris: 

L'Ajuntament considera que s'acompleix amb l'article 109.3 del TRLCSP 
en el document que al seu moment es va trametre a la Sindicatura, 
"Informe de fiscalització de la Intervenció. Existència de crèdit", que és 
de data de desembre de 2011 i està subscrit pel secretari-interventor 
municipal. 

Revisada la documentació s'accepta l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

S'elimina l'apartat 8.14,b, de l'esborrany de l'Informe i es renumeren els 
següents. 
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Tercera al·legació 

Apartat 8.14,c) 

Comentaris: 

L'Ajuntament, malgrat reconèixer que en l'expedient de contractació no 
es justifica l'elecció dels criteris d'adjudicació, creu, però, que aquests 
criteris estan motivats per sí mateix, sense necessitat de raonament 
exprés o detallat, ja que tots responen a l'estalvi econòmic o l'interès 
públic social de l'Ajuntament. 

Sobre l'efecte de l'acceptació d'una al·legació al PCAP, reconeix que no es 
va considerar l'efecte que tenia sobre la preponderància dels criteris 
subjectes a un judici de valor i accepta el que diu l'Informe, encara que 
considera que no va afectar la igualtat i les garanties dels licitadors. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 8.14,d) 

Comentaris: 

L'Ajuntament discrepa del que s'afirma en l'esborrany de l'Informe sobre 
els criteris avaluables de forma automàtica i la seua falta de 
preponderància perquè cada licitador estava obligat a presentar ofertes 
al màxim. Els licitadors, perfectament podien haver realitzat una baixa 
major, no acceptar personal d'Ondara o no assumir despeses al seu 
càrrec. Per tant, entén que no hi ha un error en els plecs. 

D'altra banda, quant a la puntuació atorgada a la major baixa econòmica 
(3 punts) el seu sentit és clar, ja que l'Ajuntament no era partidari 
d'afavorir aquest apartat, sinó obtenir estalvis o beneficis en altres 
aspectes més avantatjosos per a la hisenda municipal com ara assumir el 
pagament dels honoraris (25 punts) o les millores en l'obra (33 punts). 

Pel que fa a la primera observació realitzada per l'Ajuntament, la 
Sindicatura sols constata el fet que com a conseqüència de la ponderació 
que es fa als criteris avaluables de forma automàtica mitjançant 
fórmules establides pel mateix Ajuntament, els dits criteris queden 
menysvalorats fins al punt de no tenir cap influència en l'adjudicació del 
contracte, en favor dels criteris d'adjudicació basats en judicis de valor. 
És a dir, si l'Ajuntament desitjava que el criteri econòmic no tingués 
rellevància, el que hauria d'haver fet és no ponderar-lo i justificar-lo o 
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motivar-lo adequadament en l'expedient, ja que en el cas contrari podria 
estar incorrent en un possible i presumpte frau de llei.  

Quant a la segona observació realitzada per l'Ajuntament, no sembla 
raonable des del punt de vista del principi d'economia de la hisenda 
municipal, que a una possible baixa del pressupost de licitació de 300.000 
euros se li atorgue un màxim de 3 punts i a les despeses d'honoraris i 
direcció d'obra per un import de 85.511,06 euros, 25 punts. 

Per tot això, la Sindicatura no pot considerar raonable la interpretació 
realitzada en l'al·legació i manté el criteri exposat en l'Informe, 
desenvolupat amb més detall en els apartats 7.g), 7.h), 7.i), de l'Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 8.14,e) 

Comentaris: 

L'Ajuntament no es mostra conforme amb aquest punt de l'esborrany de 
l'Informe, ja que entén que en el PCAP sí que existeix una relació 
d'aspectes que s'han de valorar com a millores acceptables. 
Concretament en la clàusula 10.2 dels plecs. És més, segons 
l'Ajuntament, no és possible concretar més ni distribuir ab initio els punts 
a les millores per a no coartar la iniciativa dels licitadors i perquè la 
ponderació ha de ser necessàriament relativa a la vista del conjunt de 
millores oferides i el seu valor econòmic. 

En aquest sentit, l'Ajuntament indica que sobre determinats aspectes del 
projecte, com ara rebaixar les voreres o els passos de vianants, no sap a 
priori quants se'n faran. L'Ajuntament és qui exigeix al licitador quines 
millores s'han de descriure detalladament, mesurades i valorades, de 
manera que es puga objectivar el procés de valoració de les millores. En 
definitiva, l'Ajuntament entén que el detall del PCAP és suficient, encara 
que estiga necessàriament obert amb la finalitat que els licitadors 
tinguen marge d'actuació en les seues ofertes. 

Pel que fa a aquesta qüestió, és criteri de la Sindicatura que les millores 
s'han d'objectivar i indicar en els plecs el seu contingut mitjançant la 
relació dels aspectes concrets sobre els quals poden recaure. També han 
d'estar quantificades i detallar la seua importància respectiva, tot 
indicant-hi com serà baremada cada una; ja que del contrari es produeix 
un grau de discrecionalitat i de subjectivitat en la valoració de les ofertes 
per part de la mesa de contractació o la comissió tècnica, aspecte que 
podria contrariar l'article 86 del TRLCSP. 
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Sembla clar que la lectura de la clàusula 10.2 dels plecs a què fa 
referència l'al·legació de l'Ajuntament, que no acompleix amb tota la 
seua extensió el criteri de la Sindicatura, que no és cap altre que el que 
expressa la normativa i jurisprudència, tal com exposem amb més detall 
en l'apartat 7.l) de l'Informe. És l'Ajuntament i no el contractista qui en el 
PCAP ha de fixar els requisits, límits, modalitats i aspectes del contracte 
sobre els que són admeses.  

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apartat 8.14,f) 

Comentaris: 

L'Ajuntament no es mostra conforme amb el criteri que la Sindicatura 
utilitza en l'esborrany de l'Informe, ja que l'adjudicació de l'obra es basa 
fonamentalment en un exhaustiu informe del tècnic municipal, en el 
qual es justifiquen i motiven detalladament totes les qüestions que es 
plantegen en l'adjudicació. Per a l'Ajuntament aquesta actuació té un 
element de discrecionalitat tècnica evident, però per altra part considera 
que aquesta discrecionalitat està motivada expressament en l'esmentat 
informe, de tal manera que els licitadors podran conèixer el per què de la 
decisió municipal. Cap licitador va impugnar l'adjudicació. 

L'Ajuntament tampoc no accepta que s'haja adjudicat el contracte a una 
oferta econòmicament pitjor, sinó que s'adjudica a l'empresa que havia 
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, tenint en compte el 
conjunt dels criteris d'adjudicació, tot incloent-hi les millores. 

En qualsevol cas, l'Ajuntament en la seua al·legació confirma les 
observacions de la Sindicatura, ja que accepta que ha actuat amb 
discrecionalitat, encara que la matisa adjectivant-la com a "tècnica". 

No obstant això, l'Ajuntament no n'aporta en cap moment la 
documentació o justifica suficientment amb fonaments legals la raó 
d'una actuació que implica adjudicar el contracte en funció de 
ponderacions que no estan expressades en els plecs i, per tant, efectuar 
una actuació administrativa en la qual poguessen conculcar-se els 
principis de transparència, objectivitat i igualtat en el tracte. 

Per tant, la Sindicatura no pot considerar raonable la interpretació 
realitzada en l'al·legació i manté el criteri exposat en l'Informe, i 
desplegat amb més detall en els apartats 7.k) i 7.l) de l'Informe. 
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No obstant això, afegim un paràgraf de les al·legacions per a explicar el 
criteri adoptat per l'Ajuntament. 

Conseqüències en l'Informe: 

S'afegeix al final de l'apartat 8.14,f) (8.14,e, després de la numeració) 
conseqüència de la primera al·legació, el paràgraf següent: 

"En al·legacions l'Ajuntament manifesta al respecte de la valoració de 
l'informe tècnic, el següent: 

Naturalment esta elecció té un element de discrecionalitat tècnica 
ineludible, però volem remarcar que tal discrecionalitat està motivada 
expressament i extensament en l’esmentat informe, de manera que els 
licitadors van poder conéixer el perquè de la decisió municipal. Destaquem 
que cap licitador va impugnar l’adjudicació. 

Tampoc s’accepta que s’haja procedit a adjudicar el contracte a una oferta 
econòmicament pitjor. Tinga’s en compte que la contractació s’adjudica a 
l’oferta considerada més avantatjosa en el seu conjunt (incloses les 
millores, clar està). És congruent amb la clàusula 15ª del PCAP que diu 
textualment que el contracte s’adjudicarà “al licitador que haja presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, sense atendre exclusivament al 
valor econòmic de la mateixa”. El procediment de contractació tenia 
diversos criteris d’adjudicació, i això suposa que el preu no és l’única cosa 
a tindre en compte, és a dir, no es tracta d’una "subhasta". 

Setena al·legació 

Apartat 8.14,g) 

Comentaris: 

No és una al·legació pròpiament dita, ja que l'Ajuntament reconeix la 
correcció de l'observació realitzada per la Sindicatura i pel que fa al 
funcionament del perfil del contractant afirma que en l'actualitat ja ho té 
plenament operatiu en la seua seu electrònica i la certificació de la seua 
exposició pública es realitza mitjançant una determinada plataforma 
electrònica. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 
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Vuitena al·legació 

Consideració general. 

Comentaris: 

Aquesta al·legació tampoc no és una al·legació com a tal, sinó una 
consideració general (o millor, un descàrrec general en el qual s'intenta 
justificar raonablement les incidències posades de manifest en l'Informe 
de la Sindicatura) que l'Ajuntament realitza sobre la complexitat i 
continus canvis que es produeixen en la legislació dels contractes i que 
dificulten la seua aplicació, sobretot si, a més, no es compta amb 
personal especialitzat. 

Per a l'Ajuntament, la Sindicatura de Comptes en el seu esborrany de 
l'Informe ha posat un nivell d'exigència molt alt en relació amb els 
mitjans, i una especialització tècnica que els ajuntament petits i mitjans 
no tenen i, segurament, a curt termini no tinguen per les mancances 
existents en altres àrees de gestió. 

En definitiva, per a l'Ajuntament d'Ondara, hi ha un problema 
generalitzat en aquests ajuntaments xicotets i mitjans, que és la 
insuficiència de mitjans per a poder dur a bon terme i d'una manera 
solvent tota l'enorme normativa en totes les matèries a què està obligat 
un ajuntament. 

En qualsevol cas, l'Ajuntament pren nota de tots els aspectes ressaltats 
en l'esborrany de l'Informe a fi de millorar la gestió de la contractació 
pública. 

Conseqüències en l'Informe: 

Per la seua importància de caràcter general, per ser encertades les 
afirmacions que s'hi fan, encara que no menysvalore la importància dels 
incompliments indicats per la Sindicatura en el seu Informe, exposem 
aquest últim al·legat i incloent al final de l'apartat 8.14, el següent: 

"En les seues al·legacions l'Ajuntament fa una última consideració de 
caràcter general que per expressar una problemàtica comuna al sector 
local, la recollim textualment. Tot això sense perjudici de la importància 
dels incompliments indicats en aquest apartat de l'Informe: 

Consideració general. La legislació sobre contractació del sector públic és 
complexa i subjecta a nombroses variacions, que dificulta la seua aplicació 
efectiva i correcta, la qual cosa exigix un coneixement especialitzat per part 
del personal funcionari. Este Ajuntament manca en general de suficients 
mitjans personals i materials per a poder complir satisfactòriament amb la 
ingent quantitat de normes existents, en tots els camps, inclòs el de 
contractació, on no hi ha un negociat amb personal específic i especialment 
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destinat a tal matèria. El nivell d’exigència que es desprén de l’Esborrany 
de l’Informe de la Sindicatura de Comptes, suposa l’existència en 
l’Ajuntament d’uns mitjans i una especialització tècnica que ni existix ni 
segurament pot existir a curt-mig termini (perquè hi ha altres carències 
també en altres camps). Això posa de manifest sobretot un problema 
generalitzat: les insuficiències de la major part dels Ajuntaments xicotets i 
mitjans per a fer front de forma solvent a tota l’enorme normativa de totes 
les matèries a què han d’atendre els ajuntaments. 

No obstant això, entenem que l’Ajuntament d’Ondara, en el contracte que 
ens ocupa, va complir de forma solvent amb els punts més essencials de la 
normativa sobre contractació, si bé efectivament no va tindre en compte les 
conseqüències que es derivaven de l’estimació d’una al·legació (i 
consegüent necessitat d’anomenar un comité d’experts) ni va procedir al 
tràmit de publicar l’adjudicació efectuada. 

En tot cas, es pren bona nota de tots els aspectes ressaltats en l’Esborrany 
d’Informe per a millorar d’ara en davant l’aplicació de la legislació sobre 
contractació pública. 

Ajuntament d'Ontinyent 

Rebudes les al·legacions6 el 28 de setembre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.15,b) 

Comentaris: 

L'objecte de l'al·legació realitzada per l'Ajuntament no té res a veure amb 
allò que afirma l'Informe de la Sindicatura. Tot indica que és un error o 
confusió de l'Ajuntament. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 9.3,a), punt sisè 

Comentaris: 

En el tràmit d'al·legacions l'Ajuntament ha aportat un annex II en el qual 
es detalla l'objecte de les millores que s'han d'oferir en l'obra. 

                                                
6 No s’ha adjuntat a les al·legacions la documentació annexa. 



 

166 

Conseqüències en l'Informe: 

S'admet l'al·legació i l'elimina el paràgraf cinquè de l'apartat 9.3,a). 

Tercera al·legació 

Apartat 9.3,a), punt quart 

Comentaris: 

L'Entitat torna a escometre un error, ja que l'al·legació es refereix al 
contracte del servei de neteja de les vies públiques, mentre que 
l'observació de la Sindicatura fa referència al contracte d'obres del 
col·lector Nord, en els plecs del qual, en la clàusula novena, número 4, 
s'assignen 5 punts a la major baixa oferida. L'Informe no al·ludeix al 
contracte de "Servei de neteja de vies públiques". 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Ajuntament de Petrer 

Rebudes les al·legacions el 28 de setembre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.16,a) 

Comentaris: 

L'Ajuntament considera formalitzat el tràmit amb la signatura del 
secretari general en el PCAP i l'informe jurídic de la tècnica 
d'Administració General. 

La Sindicatura no considera raonable la interpretació realitzada en 
l'al·legació i manté el criteri exposat, desenvolupat amb més detall en 
l'apartat 7.b) de l'Informe, segons el qual la disposició addicional segona, 
apartats 7 i 8 del TRLCSP, exigeix que l'aprovació del PCAP vaja precedida 
dels informes del secretari o, si s'escau, del titular de l'òrgan que tinga 
atribuïda la funció d'assessorament jurídic de la corporació, i de 
l'interventor. 

En l'al·legació no s'ha justificat que el titular de l'òrgan que té atribuïda 
la funció d'assessorament jurídic en l'Ajuntament siga una persona 
distinta a qui atribueix la normativa, és a dir, una persona diferent del 
secretari general, o que existís una delegació expressa d'aquestes 
facultats (tal com requereix  l'article 13.2 del Reial Decret 1174/1987, de 
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18 de setembre). En l'informe jurídic no consta tampoc la conformitat o 
el vistiplau del titular de l'òrgan. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 8.16,b) 

Comentaris: 

No es justifica la falta de justificació en l'expedient per a escollir els 
criteris adoptats. 

En l'al·legació s'argumenta que no s'incompleix la normativa al trametre 
el PCAP al PPTP. 

El contingut dels plecs de clàusules administratives particulars 
l'estableixen els articles 150.2 del TRLCSP i 67.2 del Reial Decret 
1098/2001, i esmenten específicament entre el dit contingut els criteris 
per a l'adjudicació. Incloure'ls-hi garanteix revisar la legalitat, en 
requerir l'informe jurídic establit per la disposició addicional segona del 
TRLCSP, un informe que no és preceptiu per als plecs de prescripcions 
tècniques. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 8.16,c) 

Comentaris: 

Segons l'Ajuntament, l'objectiu perseguit en limitar la baixa era rebutjar 
excessos en les baixes de tipus temerari o desproporcionat que pogués 
dur a un incompliment en les condicions del servei. 

La Sindicatura no considera raonable la interpretació realitzada en 
l'al·legació, ja que per a això està la figura de les baixes 
desproporcionades i manté el criteri exposat, desenvolupat amb més 
detall en l'apartat 7.i) de l'Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 
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Quarta al·legació 

Apartat 8.16,d) 

Comentaris: 

Quant a les millores especificades en els plecs, l'Entitat posa de manifest 
que la seua prestació no és exigible si no l'ofereix el contractista. 
L'al·legació fa un raonament evident, però concretament el que diu 
l'Informe és que per les característiques d'algunes millores, s'haurien 
d'incloure entre les característiques bàsiques del contracte. Per exemple 
—tal com manifesten en l'al·legació segona de l'Ajuntament—, la 
formació dels cuidadors de familiars, que és exigida per la Conselleria, 
ha de considerar-se com a exigència mínima del servei que s'ha de 
prestar. 

Sobre el mecanisme automatitzat per a calcular la puntuació reconeix 
que no s'han determinat les regles per a fluctuar la puntuació i que la 
seua concreció és complicada, així com que caldria qüestionar el caràcter 
dels dits criteris. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 8.16,h) 

Comentaris: 

L'Entitat ratifica el que la Sindicatura de Comptes ha manifestat en el 
seu Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Ajuntament de Picassent 

Hem analitzat les al·legacions7 rebudes el 24 de setembre de 2015 i 
n'informem del següent: 
  

                                                
7 No s’ha adjuntat a les al·legacions la documentació annexa. 
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Primera al·legació 

Apartat 8.17,a) 

Comentaris: 

L'Ajuntament no comparteix l'opinió de la Sindicatura per: 

1) La neteja dels edificis i instal·lacions municipals constitueix, sense 
cap dubte, una activitat necessària que ha de prestar l'Ajuntament 
titular de tals edificis i instal·lacions, ja que es tracta d'activitats 
de competència pròpia de l'Ajuntament, tal com determina l'LBRL. 

 A més a més, aquesta activitat es repeteix en el temps i es presta 
amb empreses contractades externament des d'almenys l'any 
1992, raó per la qual l'Ajuntament entén com a evident la 
necessitat i extensió en el temps, ja que requereix continuïtat. 

2) En l'any 2012, l'Ajuntament sols tenia en la plantilla municipal 
tres llocs de peó de neteja per a edificis municipals, mentre que 
l'empresa adjudicatària n'oferia 16,7, per la qual cosa és evident 
que l'Ajuntament no posseïa mitjans propis suficients per a 
realitzar el contracte. S'adjunta una còpia de l'informe del 
Departament de Personal. 

3) L'objecte del contracte i el seu contingut està definit, de manera 
detallada i exhaustiva, en el plec de prescripcions tècniques, raó 
per la qual queda justificada la naturalesa i l'extensió del 
contracte. 

La Sindicatura de Comptes en cap moment ha dubtat ni de la 
competència de l'Ajuntament per a efectuar l'activitat objecte del 
contracte, ni de si tenia mitjans o no per a realitzar-lo; així com tampoc 
critica que no es detalle exhaustivament en el PPT; el que la Sindicatura 
indica en el seu Informe és que l'Ajuntament no ha complit degudament 
amb el tràmit procedimental regulat en l'article 22.1 del TRLCSP, i manté 
el criteri exposat en l'Informe, el qual desenvolupa més detalladament 
en l'apartat 7.a) de l'Informe. 

No obstant això i per a una major precisió, matisem la redacció de 
l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

L'apartat 8.17,a) queda redactat així: 

"a) Motivació de la necessitat 

 La Providència d'Alcaldia que disposa iniciar el procediment és 
merament formal, ja que es limita a declarar la insuficiència de 



 

170 

mitjans personals i materials, sense justificar de cap manera 
l'existència de la necessitat, encara que siga òbvia, i sense fer 
referència a la conveniència de no ampliar-los, raó per la qual no 
ha quedat degudament acreditada la naturalesa i l'extensió de 
les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte projectat, 
ni tampoc la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-
les, d'acord amb el que regulen els articles 22.1 i 109.1 del 
TRLCSP."  

Segona al·legació 

Apartat 8.17,b) i c) 

Comentaris: 

En relació amb l'esmentat apartat 8.17,b), en l'al·legació es fan una sèrie 
de consideracions amb les quals estem bàsicament d'acord, però que no 
es refereixen a res en concret de l'Informe. 

Pel que fa a l'esmentat apartat 8.17,c), segons l'Ajuntament, el criteri 
"Millor disseny del servei segons la memòria tècnica presentada", sí que 
estava expressament previst en el PCAP (clàusula III.5.2) amb una 
atribució de 30 punts sobre 100. 

En l'esborrany de l'Informe per a al·legacions tramés a l'Ajuntament, la 
Sindicatura no pretén afirmar el que l'Ajuntament transcriu en la seua 
al·legació, ja que la Sindicatura no afirma en cap moment que el criteri 
de "Millor disseny del servei segons la memòria tècnica presentada", no 
estigués expressament previst en el PCAP, sinó que ressalta (vegeu el 
primer paràgraf d'aquest apartat 8.17.c) de l'Informe) el fet que en els 
plecs no s'estableixen els aspectes que seran valorats ni com ho seran. 

En definitiva, els plecs no regulen com es distribuiran els 30 punts sobre 
els 100 a què fa referència la clàusula III.5.2. Aquesta és l'observació que 
realitza la Sindicatura. 

Conseqüències en l'Informe: 

Per a una major precisió, matisem la redacció del primer i quart paràgraf 
de l'apartat 8.17,c), que queden redactats així: 

"c) Criteris d'adjudicació la ponderació dels quals depenga d'un judici de 
valor 

 El PCAP no estableix els aspectes que seran valorats ni la seua 
valoració detallada o els subcriteris per fer-ho, del criteri "millor 
disseny del servei segons la memòria tècnica" (d’aquest criteri 
solament s’indica en els PCAP que “es valoraran aspectes com ara 
les prestacions proposades pel licitador, els treballs que cal realitzar 
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i el major nombre de treballadors destinats a la neteja”) ni del 
criteri “major qualitat i característiques del material” (sobre la qual 
cosa no es detalla res).  

 […] 

 En l'informe tècnic de valoració de les ofertes presentades 
observem que es concreta la puntuació que cal donar als aspectes o 
subcriteris del criteri ‘millor disseny del servei segons la memòria 
tècnica presentada’, circumstància (el detall de com anaven a 
distribuir-se els punts) que no estava prevista en el PCAP." 

Ajuntament de Riba-roja de Túria 

Rebudes les al·legacions el primer d’octubre de 2015, les hem analitzades 
i n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.2,b) 

Comentaris: 

L'Ajuntament reconeix que no s'ha informat el valor estimat del 
contracte, "però sí es publica el valor anual i la duració en anys, raó per 
la qual els licitadors poden obtenir-lo directament". 

Tal com s'explica en l'Informe, per a calcular el valor estimat del 
contracte cal tenir en compte qualsevol forma d'opció eventual i les 
eventuals pròrrogues del contracte, en aquest cas els cinquanta anys 
previstos i no sols un any com es manifesta en l'al·legació. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 8.20,i) 

Comentaris: 

L'Ajuntament al·lega que s'ha publicat l'anunci de formalització del 
contracte en el BOP número 275, de 17 de novembre de 2012. 

Hem pogut contrastar i verificar el compliment del que disposa l'article 
154.2 del TRLCSP, i pertoca eliminar l'apartat 8.20,i) de l'Informe. 
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Conseqüències en l'Informe: 

S'elimina l'apartat 8.20,i) de l'esborrany de l'Informe. 

Ajuntament de Villena 

Rebudes les al·legacions el primer d’octubre de 2015, les hem analitzades 
i n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 8.22,p), primer paràgraf 

Comentaris: 

L'Ajuntament afirma que sí que va publicar la licitació del contracte en el 
seu perfil de contractant. A tal efecte adjunta com a documentació 
justificativa una impressió d'un enllaç amb el perfil de contractant 
existent en la pàgina web de l'Ajuntament en la qual, quant al contracte 
analitzat, s'observa un anunci que indica "nous plecs per al contracte de 
recollida de residus i neteja viària". També indica la data següent 
"07/03/2013". 

La Sindicatura ja disposava d'aquest document  que no considerem 
suficient, ja que no acredita de manera fefaent la publicació del mateix 
anunci de licitació en el perfil, en qual s'indique, entre altres requisits, el 
termini de presentació d'ofertes. Per aquesta raó no considerem suficient 
la justificació aportada per l'Ajuntament i mantenim el que hem 
manifestat al respecte en l'apartat 8.22,p) de l'Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 8.22,p), primer paràgraf 

Comentaris: 

L'Ajuntament afirma que sí que va publicar l'adjudicació del contracte en 
el seu perfil de contractant. A tal efecte adjunta com a documentació 
justificativa una impressió d'un enllaç amb el perfil de contractant 
existent en la pàgina web de l'Ajuntament en la qual, quant al contracte 
analitzat, s'observa la referència a l'anunci d'adjudicació juntament amb 
l'enllaç a un arxiu titulat "Adjud contrato basuras.pdf", que no adjunta a 
l'al·legació, raó per la qual no hem pogut comprovar el seu contingut. 
També indica en la part inferior del document aportat la data següent 
"20/01/2014". 
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Per tot això, la Sindicatura considera que la documentació aportada no 
acredita de manera fefaent la publicació de l'anunci d'adjudicació de 
conformitat amb el que disposen els articles 53.2 i 151.4 del TRLCSP, raó 
per la qual mantenim el que hem manifestat al respecte en l'apartat 
8.22,p) de l'Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 8.22,p) 

Comentaris: 

L'Ajuntament al·lega que sí que va publicar la formalització del contracte 
en el Butlletí Oficial de la Província. A tal efecte adjunta com a document 
justificatiu la publicació del dit anunci en el BOP d'Alacant, de data 6 de 
febrer de 2014. 

Quant a això, cal indicar que la formalització del contracte es va efectuar 
el 10 de desembre de 2013, i que, tanmateix, l'anunci en el BOP no es va 
publicar fins al 6 de febrer de 2014, una vegada transcorreguts quasi dos 
mesos. 

No obstant això, ja que l'Ajuntament ha aportat la documentació 
suficientment justificativa de la publicació de l'anunci de formalització 
en el BOP, de conformitat amb el que disposa l'article 154.2 del TRLCSP, 
pertoca eliminar el segon paràgraf de l'apartat 8.22,p) de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

S'elimina el segon paràgraf de l'apartat 8.22,p) (l) amb la nova 
renumeració). 

Es renumeren tots els subapartats de 8.22 per a corregir una errada. 

Mancomunitat Terra del Vi 

Rebudes les al·legacions el primer d’octubre de 2015, les hem analitzades 
i n'informem el següent: 
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Primera al·legació 

Apartat 8.24,a) 

Comentaris: 

La Mancomunitat es reitera a qualificar el contracte com de gestió de 
serveis públics, fet que faria que no es considerés subjecte a regulació 
harmonitzada. 

La Sindicatura no considera raonable la interpretació realitzada en 
l'al·legació i manté el criteri exposat en l'apartat al·legat de l'Informe i 
desenvolupat amb més detall en l'apartat 7.d). 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 8.24,b) 

Comentaris: 

En l'al·legació, l'Entitat posa de manifest que la clàusula V del PCAP 
estableix el tipus de licitació. 

Com molt bé indiquen, es fixa el tipus de licitació però no apareix de 
forma explícita el valor estimat, i en l'anunci de licitació la xifra que es 
consigna com a valor estimat és el tipus de licitació amb IVA inclòs, per a 
una anualitat. 

En l'apartat 7.c) de l'Informe, es desenvolupa amb més detall el criteri de 
determinació del valor estimat. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 8.24,c) 

Comentaris: 

D'una banda la Mancomunitat al·lega que en l'expedient sí que es van 
justificar els criteris elegits pels serveis tècnics en la seua proposta de 
servei, però no justifica la ponderació adoptada. 
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També s'al·lega que l'article 134.2 del TRLCSP no exigeix que 
necessàriament els criteris quantificables automàticament siguen 
preponderants. Açò és cert, però no ho és la qüestió principal que en 
aquest cas vol destacar la Sindicatura (que és objecte d'al·legació 
posterior), raó per la qual es matisa la redacció del paràgraf al·legat. 

La Sindicatura manté el criteri exposat, desenvolupat amb més detall en 
els apartats 7.g) i 7.k) de l'Informe, encara que matisa la redacció per a 
ser més precisa.  

Conseqüències en l'Informe: 

Els primers paràgrafs de l'apartat 8.24,c), queden redactats així: 

"Pel que fa als criteris d'adjudicació, hem verificat que en l'expedient 
no es justifica la seua ponderació. Segons el PCAP, els criteris es 
ponderen així: 

Criteris quantificables automàticament  37 punts 
 Oferta econòmica 30 punts 
 Acreditacions de qualitat i  
 gestió mediambiental 2 punts 
 Campanya de conscienciació ciutadana  5 punts 
Criteris la ponderació dels quals depèn  
d'un judici de valor 63 punts 
 Projecte d'execució del servei 40 punts 
 Característiques tècniques dels equips   8 punts 
Millores 15 punts 

L'oferta econòmica no té preponderància sobre els altres criteris 
d'adjudicació, ja que la puntuació màxima que se li pot donar és de 30 
punts sobre 100, més 7 punts atribuïbles a criteris automàtics. Aquest 
motiu va determinar la necessitat d'intervenir d'un comitè d'experts." 

Els tres últims paràgrafs d'aquest apartat 8.24,c), no varien. 

Quarta al·legació 

Apartat 8.24,d) 

Comentaris: 

L'Entitat posa de manifest que la puntuació de l'oferta econòmica és 
objectiva, clara i concisa. Indica que no entén a què es refereix l'Informe 
de la Sindicatura quan diu les limitacions indicades en la determinació de la 
puntuació atribuïble a l'oferta econòmica. 

La Sindicatura ha explicat en l'apartat c) anterior, les deficiències del 
sistema establit per part de la Mancomunitat per a valorar el factor preu 
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i, en concret, les limitacions a què al·ludeix en l'Informe, analitzades 
conjuntament amb les limitacions assenyades en l'apartat f). Això s'ha 
concretat en l'afirmació: De fet, la diferència en els punts atribuïts a l'oferta 
econòmica, entre l'oferta més cara i la més econòmica presentada és de 0,92 
punts (sobre 30). 

Per a major fonamentació jurídica dels criteris de la Sindicatura vegeu 
els apartats 7.b) i 7.c) de l'Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 8.24,d) 

Comentaris: 

La Mancomunitat manifesta la seua disconformitat amb l'opinió de la 
Sindicatura en relació amb la falta de detall de la valoració dels criteris 
subjectius, però no aporta documentació addicional o arguments que 
invaliden el que es diu en l'Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apartat 8.24,e) 

Comentaris: 

L'Entitat es limita a transcriure la clàusula XIV del PCAP. 

La Sindicatura manté el criteri exposat, desenvolupat amb més detall en 
l'apartat 7.l) de l'Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 
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Setena al·legació 

Apartat 8.24,f) 

Comentaris: 

La Mancomunitat transcriu els apartats 136.1 i 136.2 de l'LCSP i 
argumenta jurídicament la no aplicació directa del que preveu l'article 
85. Criteris per a valorar les ofertes desproporcionades o temeràries en 
les subhastes, del Reial Decret 1098/2001, al qual es fa referència en 
l'Informe. 

Encara que la interpretació realitzada en l'al·legació és raonable en el 
sentit de no resultar d'aplicació directa, el previst en l'al·ludit Reial 
Decret és una referència vàlida i es considera un límit massa estret 
l'establit per a baixes temeràries. Es matisa la redacció de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

El primer paràgraf de l'apartat 8.24,f), queda redactat així: 

"Els criteris establits per a determinar si una oferta té caràcter 
anormal o desproporcionat, desincentiven la presentació de baixes en 
el preu de licitació, ja que s'han considerat anormals o 
desproporcionades les baixes superiors al 5% de la mitjana de les 
ofertes presentades per dos o més licitadors". 

Vuitena al·legació 

Apartat 8.24,g) 

Comentaris: 

L'Entitat manifesta que el comitè d'experts va ser designat el 6 d'octubre 
de 2011 i es va publicar en el perfil de contractant i manifesta que no pot 
acreditar tal circumstància. 

El manifestat no contradiu l'Informe. No obstant això, es matisa la 
redacció del dit apartat. 

Conseqüències en l'Informe: 

Al final de l'apartat 8.24,g) s'afegeix el següent: 

“En al·legacions l'Entitat ha manifestat que mitjançant la Providència 
de Presidència, de data 6 d'octubre de 2011, es designaren els membres del 
comitè d'experts i la dita designació va ser publicada en el perfil de 
contractant, fins i tot quan en aqueixos moments la Mancomunitat no 
disposava d'una eina electrònica que facilités la seua acreditació”. 
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Novena al·legació 

Apartat 8.24,h) 

Comentaris: 

En l'al·legació es transcriuen les disposicions del PCAP i del PPT sobre 
l'obertura de les proposicions. 

En el primer paràgraf de l'al·legació  es reconeix expressament el que 
indica l'Informe: els sobres B i C es van obrir simultàniament, fet que és 
clarament contrari al que preu la normativa. 

La Sindicatura manté el criteri exposat, desenvolupat amb més detall en 
l'apartat 7.n) de l'Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Ajuntament de Montserrat 

Rebudes les al·legacions el 28 de setembre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 9.2,a) 

Comentaris: 

L'Ajuntament al·lega que la Providència de l'Alcaldia de 13 d'octubre de 
2010 (i el PCAP), considera motivació i justificació suficient de la pròrroga 
del contracte. 

S'accepta l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

L'apartat 9.2,a) queda redactat així: 

"a) Quant a la pròrroga del contracte 

 No hi ha res per destacar". 
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Segona al·legació 

Apartat 9.2,b), punt 1r 

Comentaris: 

Com a justificació dels motius per a elegir els criteris d'adjudicació, així 
com la seua ponderació, l'Ajuntament al·lega que es tracta d'un 
procediment obert, tal com s'indica en la clàusula 2a del PCAP. 

A la vista del que estableix l’article 109.4 del TRLCSP i de l’al·legació 
realitzada per l’Ajuntament, la Sindicatura no pot més que mantenir el 
seu criteri, desenvolupat amb més detall en l’apartat 7.e) de l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 9.2,b), punts 2n i 3r  

Comentaris: 

L’Ajuntament, realment, no exposa el motiu de l’al·legació a les 
observacions realitzades en els punts 2n i 3r de l’apartat 9.2,b) de 
l’esborrany de l’Informe, simplement es limita a reproduir la clàusula 4a 
del PCAP i adjuntar l’informe del tècnic municipal que ha valorat les 
ofertes. 

La Sindicatura ja disposava d’aquesta informació i documentació 
aportada que, en tot cas, va considerar insuficient en relació amb les 
observacions que s’assenyalen en els punts 2n i 3r ressenyats. No s’ha 
aportat ni documentació nova ni cap raonament que calga considerar. 

Per tant, la Sindicatura manté el criteri exposat en l’Informe, 
desenvolupat amb més detall en els apartats 7.f) i 7.g) de l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 9.2,b), punt 4t 

Comentaris: 

L’al·legació és summament concisa i no s’ha aportat ni documentació 
nova ni cap raonament que calga considerar. 
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Per tant, la Sindicatura manté el criteri que manifesta l’Informe així com 
amb més detall en l’apartat 7.e) de l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 9.2,b), punt 5é 

Comentaris: 

L’Ajuntament considera que en el contracte analitzat els criteris 
d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules 
tenen preponderància als criteris que depenen d’un judici de valor, de 
manera que no hi és d’aplicació l’article 134.2 de l’LCSP i, per tant, no 
convé la constitució del comité d’experts. 

Aquesta Sindicatura no comparteix el criteri exposat per l’Ajuntament, ja 
que de l’anàlisi del contingut dels criteris d’adjudicació establits en la 
Clàusula 4a del PCAP, els criteris que depenen d’un judici de valor 
superen el 50% de la puntuació total. 

Per tant, la Sindicatura no considera raonable la interpretació realitzada 
en l’al·legació i manté el criteri exposat en l’Informe, desenvolupat amb 
més detall en l’apartat 7.ñ) de l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apartat 9.2,b), punt 6é 

Comentaris: 

L’Ajuntament motiva la seua al·legació reproduint la clàusula 4a, 
apartats 4 i 5 del PCAP que, evidentment, la Sindicatura ja havia valorat i 
considerat insuficients en relació amb les exigències legals i 
reglamentàries que s’exigeixen per a les millores, ja que són imprecisos i 
manquen de concreció. 

En aquest sentit, és criteri de la Sindicatura que les millores s’han 
d’objectivar, és a dir, s’haurà d’indicar en els plecs el contingut 
mitjançant la relació dels aspectes concrets sobre els quals poden 
recaure. Així mateix, han d’estar quantificades, detallant-se la seua 
importància respectiva mitjançant la indicació de la manera com seran 
baremades cadascuna; en cas contrari, es produeix un grau de 
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discrecionalitat i de subjectivitat en la valoració de les ofertes per la 
mesa de contractació o per la comissió tècnica. 

Per tant, la Sindicatura no considera raonable la interpretació realitzada 
en l’al·legació i manté el criteri exposat en l’Informe, desenvolupat amb 
més detall en l’apartat 7.l) de l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació 

Apartat 9.2,b), punt 7é 

Comentaris: 

Aquesta al·legació també és concisa i poc motivada, ja que es limita a 
transcriure part de la clàusula 4a, apartat 2 del PCAP i a afirmar que 
aquest criteri, referint-se a l’“Estudi econòmic, pla d’explotació i mitjans 
materials” no es pot considerar com a requisit previ, en funció de la 
redacció de la clàusula esmentada. 

La Sindicatura, en la seua observació, al que exposa, tot i que 
l’Ajuntament no hi diu res, és que determinats aspectes que es tenen en 
compte en la fase d’adjudicació en referència a “Estudi econòmic, pla 
d’explotació i mitjans materials” haurien de tenir-se en compte en la 
fase d’admissió a la licitació del contracte, ja que s’haurien d’establir 
com a requisits per a tots els licitadors per poder tenir una prestació 
adequada del servei. 

Per tant, la Sindicatura no considera raonable la interpretació realitzada 
en l’al·legació i manté el criteri exposat en l’Informe, desenvolupat amb 
més detall en l’apartat 7.k) de l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Ajuntament de Xàtiva 

Rebudes les al·legacions el 5 d’octubre de 2015, les hem analitzades i 
n'informem el següent: 
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Primera al·legació 

Apartat 9.5,b), punt 1r 

Comentaris: 

L’Ajuntament considera que la documentació aportada anteriorment és 
suficientment completa i compleix els requisits legals d’informe de 
necessitats. 

La Sindicatura manté el criteri exposat, desenvolupat amb més detall en 
l’apartat 7.a) de l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 9.5,b), punt relatiu a la “fiscalització prèvia” 

Comentaris: 

S’ha aportat documentació suficientment justificativa de l’existència de 
la fiscalització prèvia. 

Conseqüències en l’Informe: 

S'elimina el tercer paràgraf de l'apartat 9.5,b) 

Tercera al·legació, punt u 

Apartat 9.5,b), punt relatiu a l’“oferta econòmica” 

Comentaris: 

L’entitat al·lega que els criteris avaluables mitjançant la mera aplicació 
de fórmules representen el 60%, ja que inclouen les millores sense cost 
per a l’Ajuntament. 

La Sindicatura manté el criteri exposat, desenvolupat amb més detall en 
els apartats 7.g), 7.k) i 7.l) de l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 
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Tercera al·legació, punt dos 

Apartat 9.5,b), punt relatiu a l“oferta tècnica” 

Comentaris: 

L’Ajuntament considera que el PCAP detalla suficientment els aspectes 
que es valoraran en l’oferta tècnica. 

La Sindicatura manté el criteri exposat, desenvolupat amb més detall en 
l’apartat 7.k) de l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació, punt tres 

Apartat 9.5,b), punt relatiu a l’“obertura de proposicions” 

Comentaris: 

Si bé, tal com manifesta l’Entitat en la seua al·legació, l’obertura de les 
proposicions es va portar a terme complint el contingut del PCAP, el 
procediment fixat no s’ajusta a les disposicions legals vigents. 

La Sindicatura manté el  criteri exposat, desenvolupat amb més detall en 
l’apartat 7.n) de l’Informe. 

Conseqüències en l’informe: 

No modifica el contingut de l'esborrany de l’Informe. 
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