
 

 

 

 

Judith Coll Garcia com a membre del grup Municipal de La PAC a l'Ajuntament de 
Dosrius, com millor procedeixi 
 
 
EXPOSA  

 
que mitjançant el present escrit formulem al·legacions al Plec de clàusules econòmiques, 
administratives i d'explotació que regeix la licitació de la concessió administrativa de la 
gestió i explotació de les zones recreatives municipals i el disseny¡, execució i explotació 
del centre BTT de Dosrius 
 
AL·LEGACIONS 

 
PRIMER-  En quan a l'acreditació de la solvència financera i econòmica  del licitador, el 
Plec de clàusules diu:Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les 
referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera 
mitjançant qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a 
suficient per l’òrgan de contractació. 
 
Creiem que es deixa a criteri subjectiu de la mesa de contractació quina documentació 
seria necessari presentar per justificar la solvència financera. Per tant creiem 
imprescindible incorporar del detall de la documentació que s'haurà de presentar per 
acreditar la mateixa, assegurant una total objectivitat de l'òrgan de contractació. 
 
 
SEGON- En quant els Criteris per a l'adjudicació, el plec de clàusules diu: La Mesa de 
contractació podrà sol·licitar, abans de formular la proposta davant l’òrgan de 
contractació, els informes tècnics que consideri necessaris que tinguin relació amb 
l’objecte del contracte. La Mesa podrà rebutjar les ofertes que consideri temeràries. 
 
No s'especifica quin són aquest informes tècnics necessaris i per tant s'hauria 
d'especificar com a mínim els que marca l'article 67 de la llei de contractes del sector 
públic:   
 
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que 
inclogui  import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats 
s’acrediten  mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el 
destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats 
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.  
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, 
participants en el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.  



 

 

 

 

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari 
per garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa.  
d) Quan es tracti de serveis o treballs complexos o  quan, excepcionalment, hagin de 
respondre a un fi especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en nom 
d’aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l’Estat en què estigui 
establert l’empresari, sempre que hi hagi acord de l’esmentat organisme. El control ha de 
versar sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si és necessari, sobre els mitjans 
d’estudi i de  
recerca de què disposi i sobre les mesures de control de la qualitat.  
e) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de 
l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.  
f) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que 
l’empresari pot aplicar en executar el contracte.  
g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu 
personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació 
justificativa corresponent 
h) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposarà per a 
l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent.  
i) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de 
subcontractar. 

 

TERCER – Als criteris per l'adjudicació pels quals es valorarà el projecte d’activitats i 
mecanismes per fomentar la utilització de les Zones. 

Caldria definir alguns criteris bàsics i imprescindibles que haurà de portar a terme 
l'adjudicatari, com puguin ser :Cursets d'estiu de natació, tornejos de futbol o activitats 
lúdiques pels joves i infants. 

 

QUART- En quan a les obligacions de l'adjudicatari, no queda reflectit a càrrec de qui van 
els consums dels subministraments de llum, aigua i  gas. Donant peu a confusió i a futures 
desavinences amb l'adjudicatari. Cal doncs especificar si aquests consums van a càrrec de 
l'adjudicatari o de l'Ajuntament. 

 

CINQUÈ-  En quant a les responsabilitats, risc i ventura de l'adjudicatari. 

Caldria definir la relació de l'adjudicatari amb les entitats municipals i el mateix Ajuntament 
per d'utilització d'aquestes instal·lacions  

 

Creiem que l'adjudicatari ha de tenir una relació de les entitats del municipi que organitzen 
activitats i que el plec de clàusules obligui a l'adjudicatari a donar-los preferència en l'ús 
d'aquests espais, definint quines responsabilitats té cada un, en cada moment. 



 

 

 

 

Per exemple, en el Plec de clàusules s'anuncia que l'adjudicatari haurà d'organitzar dues 
curses o pedalades BTT a l'any, per tant és imprescindible que es tingui en comte entitats 
com el centre Excursionista de Dosrius que organitza la cursa Transcorredor. 

 

D'altra banda, el Plec de clàusules hauria de recollir clàusules de contractació laboral que 
afavoreixin la contractació de col·lectius d'exclusió social i la utilització de la borsa de treball 
municipal. 

 

Per tot l'aposat, 

 

 

DEMANO 

Que siguin preses en consideració aquestes esmenes i que es refaci el Plec de clàusules en 
consideració a les mateixes. 

 

 

Dosrius a 14 de Febrer de 2012-02-13 

 

 

 

 

Judith Coll i Garcia 

 

 

 

IL.LTRE SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE DOSRIUS 


