
 
 

                                                                                      

 
 

        

 
Àngel Oltra Pérez, com a portaveu del Grup Municipal Compromís per Pego a l’Ajuntament 

de Pego, presenta a la corresponent comissió informativa per al seu debat i, si escau, dictamen 

per al pròxim plenari: 

Que el passat plenari ordinari de 2 de novembre de la Diputació d'Alacant es va aprovar per 

unanimitat estudiar la possibilitat de modificar les pliques de condicions per als processos de 

contractació dels serveis externs, gràcies a les distintes queixes que han traslladat alguns 

municipis, en concret pel gran pes que té en aquestes el contingut econòmic, el que implica que, 

en la pràctica el més habitual siga que les empreses que presenten l'oferta econòmica més baixa 

acaben sent les adjudicatàries. 

Cosa, la del pes relatiu de l’oferta econòmica, que ja des de l’Ajuntament de Pego vàrem 

qüestionar amb l’aprovació de les clàusules socials per a les contractacions de l’Ajuntament. 

Sense qüestionar que la rebaixa del preu siga un factor objectivament positiu pel que respecta 

als fons públics; passa que les baixes, que massa vegades semblen temeràries, impliquen una 

escassa millora pel que respecta a les pliques de condicions de les obres i inclús, de vegades, 

ens apleguen queixes per incompliments o desatenció de certs extrems que puguen ocasionar 

major despesa a l'empresa. Per això cal recordar que el preu com a criteri d'adjudicació té un pes 

que oscil·la entre el 50 i el 100% de la puntuació per a l'adjudicació. 

D'altra banda, i pel que respecta a les inversions que l'ajuntament rep d'altres institucions, no 

sembla del tot just que a l'hora d'establir les quantitats que corresponen a cada municipi tinguen 

en compte l'import pressupostari, sent que la inversió real que acabem rebent els municipis és 

l'import del preu d'adjudicació, quedant el montant restant a disposició de l'administració que 

concedeix. 

Així les coses i pretenent sempre buscar la màxima eficiència en la gestió dels recursos públics; 

proposem: 

 
 



 
 

                                                                                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACORDS 
 

1. El plenari estudiarà augmentar el pes que tenen les millores tècniques com a criteri 

d'adjudicació, que mai serà inferior al 50% respecte de les licitacions que promoga com 

a pròpies. 

2. Traslladar l'acord a la Diputació d'Alacant, i a tots els grups polítics presents en la 

institució, recolzant l'acord aprovat i instant que l'estudi a què s'ha compromés s'execute 

al més aviat possible. 

 

 

 

 
                                                         Pego, a 14 de novembre de 2016 

 
 
 
 
 
 
Àngel Oltra Pérez                                       
Portaveu Compromís per Pego 


