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Contractació
DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Exp. C174-2020-5759 Rectificació de l’acord d’aprovació de l’expedient de
contractació i modificació dels Plecs de Clàusules administratives particulars de
l’expedient de contractació del servei de conservació i manteniment de les àrees
infantils i elements esportius.

Antecedents
En data 24 de març de 2021 en sessió de la Junta de Govern Local, es va aprovar
l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars,
prescripcions tècniques del servei de conservació i manteniment de les àrees
infantils i elements esportius.

En data 21 d’abril de 2021 se suspèn el termini de presentació de pliques, atès que
s’ha detectat que hi ha una discrepància en el quadre de distribució de la despesa
del Lot 1 que figura en la clàusula 7 dels plecs.

Elisa Almirall Gayo

En data 21 d’ abril de 2021, l’arquitecta tècnica emet informe complementari on
manifesta els errors detectats en relació a la distribució de la part fixa i variable del
LOT 1 ( àrees infantils).

Fonaments de Dret
L’article 122 de la LCSP estableix que “els plecs de clàusules administratives
particulars hauran d’aprovar-se prèviament a l’autorització de la despesa o
juntament amb ella, i sempre abans de la licitació del contracte, o de no existir
aquesta, abans de l’adjudicació, i només podran ser modificats amb posterioritat
per error material, de fet o aritmètic. En qualsevol altre cas, la modificació del plec
suposarà la retroacció de les actuacions”.
L’art. 109, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, estableix: “Les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instancia dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
En aquest supòsit l’expedient de contractació i els plecs es van aprovar en data 24
de març de 2021, publicant-se l’anunci de licitació en data 6 d’abril al perfil del
contractant atorgant un període de presentació de pliques de 15 dies naturals des
de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.
En data 21 d’abril de 2021, 1 dia abans de la finalització de presentació de pliques,
es va publicar al perfil de contractant la suspensió del termini, atès que s’havia
detectat un error respecte al quadre de distribució de la despesa en les anualitats
del contracte respecte al Lot 1 ( Àrees Infantils).

Rafael Navarro Álvarez
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L’anunci de licitació es publica al perfil del contractant de l’Ajuntament de Premià de
Mar en data 6 d’abril de 2021, iniciant-se el termini de presentació de proposicions
l’endemà de la publicació, finalitzant el dia 22 d’abril de 2021.
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En aquest supòsit tot i que no es produeix una modificació de l’import de licitació,
que continua igual, si existeix una diferència considerable entre la despesa fixa i la
variable del lot 1. Encara que del estudi de costos es pot deduir la quantitat fixa, es
posa de manifest que l’import s’ha vist considerablement reduït i l’import variable
augmentat, per tant, no es tracta d’un simple error aritmètic, sinó que es una
qüestió rellevant que afecta a un element substancial de la licitació i que implica en
tot cas una retroacció de les actuacions.

Aquesta actuació és absolutament garantista amb els drets dels licitadors i suposa
un resultat idèntic al de l’anul·lació del procediment i la licitació d’un altre posterior.
L’article 155.4 de la LCSP supedita el desistiment del procediment per l’òrgan de
contractació a la l’existència d’una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les que regulen el procediment d’adjudicació.
L’article 75 paràgraf segon, del RGLCAP, disposa que qualsevol aclariment o
rectificació dels anuncis dels contractes serà a càrrec de l’òrgan de contractació i es
farà públic en la mateixa manera que aquest havent de computar-se, si és el cas, a
partir del nou anunci, el termini establert per a la presentació de proposicions "

Elisa Almirall Gayo
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L’òrgan de contractació entén que procedeix la rectificació dels plecs i l’anunci de
licitació per incloure un nou quadre d’anualitats respecte al LOT 1, ja que el
procediment de licitació es troba en una fase de licitació inicial en que únicament
s’ha procedit a la publicació de l’anunci de licitació amb els documents que integren
l’expedient, així doncs, s’acorda una rectificació dels plecs i es dona publicitat a
aquesta modificació amb un nou anunci de licitació en que s’estableix un nou
termini de presentació de proposicions, retrotraient les actuacions al moment
d’aprovació de l’expedient d’acord a l’article 122.1 de la LCSP, al tractar-se d’una
modificació substancial dels plecs i no un error aritmètic, de fet o material.

Informe de l’arquitecte municipal de data 21 d’abril de 2021, que es transcriu a
continuació:
“En data 11/03/2021 la tècnica de serveis territorials emet l’informe justificatiu de
la necessitat i la idoneïtat del contracte de conservació i manteniment integral de
les àrees de joc infantil i elements saludables.
En data 21/04/2021, durant el procés de licitació, es detecta una errada en la
distribució de l’import fix i variable del lot 1 de manteniment d’àrees de joc infantil.
Aquesta errada no afecta a l’import total de la licitació.

27/04/2021 Alcalde

En el punt 6 de l’informe justificatiu, es detalla el següent quadre del preu de
contracte /pressupost base de licitació:
Lot 1: Manteniment àrees de joc infantil
Any
2021 (05/2021-11/2021)

9.100,00 €
15.600,00 €
6.500,00 €

2023 (12/2022-04/2023)
TOTAL LOT 1
31.200,00 €

Rafael Navarro Álvarez
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2022 (12/2021-11/2022)

Import fix

Import variable Base imposable

Iva

Import
Percentatge
(Iva inclòs)
15.000,00 €
25,00%

3.296,69 €

12.396,69 €

2.603,31 €

9.193,39 €

24.793,39 €

5.206,61 €

30.000,00 €

5.896,69 €

12.396,69 €

2.603,31 €

15.000,00 €

25,00%

49.586,77 € 10.413,23 €

60.000,00 €

100,00%

18.386,77 €

50,00%

L’import correcte del preu de contracte/pressupost base de licitació és:
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Lot 1: Manteniment àrees de joc infantil
Any

Import fix

2021 (05/2021-11/2021)
4.550,00
2022 (12/2021-11/2022)
7.800,00
2023 (12/2022-04/2023)
3.250,00
TOTAL LOT 1
15.600,00

Import variable Base imposable
€
€
€
€

7.846,69
16.993,39
9.146,69
33.986,77

€
€
€
€

12.396,69
24.793,39
12.396,69
49.586,77

Iva

€
2.603,31
€
5.206,61
€
2.603,31
€ 10.413,23

€
€
€
€

Import
(Iva inclòs)
15.000,00
30.000,00
15.000,00
60.000,00

Percentatge
€
€
€
€

25,00%
50,00%
25,00%
100,00%

Any 2021: L’import fix de 4.550,00€ correspon a 7 mesos * 650 €/mes
Any 2022: L’import fix de 7.800,00€ correspon a 12 mesos * 650 €/mes
Any 2023: L’import fix de 3.250,00€ correspon a 5 mesos * 650 €/mes
Aquesta errada afecta també el punt on es detalla el detall anual de la valoració fixe
i variable del lot 1:
Valoració fixa:

27/04/2021 Secretari



Any 2021 (Maig 2021-Novembre 2021)
Lot 1: 4.550,00 € sense IVA
Any 2022 (Desembre 2021-Novembre 2022)
Lot 1: 7.800,00 € sense IVA
Any 2023 (Desembre 2022-Abril 2023)
Lot 1: 3.250,00 € sense IVA

Elisa Almirall Gayo

Part variable:
Any 2021 (Maig 2021-Novembre 2021)
Lot 1: 7.846,69 € sense IVA
Any 2022 (Desembre 2021-Novembre 2022)
Lot 1: 16,993,39 € sense IVA
Any 2023 (Desembre 2022-Abril 2023)
Lot 1: 9.146,69 € sense IVA”

L’òrgan competent per aprovar aquesta rectificació és l’òrgan de contractació.
Aquest és l’alcalde, de conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP.
Ara bé, en virtut del Decret d’Alcaldia 2020/1645 de 21 de desembre de 2021,
aquest òrgan ha delegat aquesta competència a favor de la Junta de Govern Local.
No obstant, atès que el contracte del Servei de manteniment i conservació de les
àrees infantils i elements esportius s’ha d’adjudicar amb la màxima celeritat per tal
de continuar amb el servei i la rectificació dels Plecs suposa la retroacció de les
actuacions amb el conseqüent atorgament d’un nou termini de presentació
d’ofertes, s’ha de procedir a avocar la competència d’acord amb el que estableixen
els articles 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i
9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

27/04/2021 Alcalde
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Per tant, resolc

Rafael Navarro Álvarez
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Primer.- AVOCAR la competència delegada en Junta de Govern Local per resolució
d’alcaldia número 2020/1645, de 21 de desembre de 2020, pel que fa a la
rectificació de l’acord d’aprovació i els plecs de clàusules administratives particulars.
Segon.- RECTIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació de l’expedient
de contractació del servei de conservació i manteniment de les àrees infantils i
esportives de data 24 de març de 2021, per tal d’introduir les modificacions als
Plecs de clàusules Administratives Particulars de conformitat amb l’informe de la
tècnica de Serveis Territorials de data 21 d’abril de 2021.
Tercer.- APROVAR las modificacions dels plecs de clàusules administratives en
relació a la clàusula 7 on es determina el pressupost de licitació i els quadres de
distribució de la despesa dels lots.

27/04/2021 Secretari

Quart.- AIXECAR LA SUSPENSIÓ del termini de presentació de proposicions,
tramitar la contractació per el procediment obert i publicar l’anunci de licitació en el
perfil del contractant per a que les empreses puguin presentar les seves
proposicions en el termini de 15 dies següents a la publicació, retrotraient les
actuacions al moment de l’aprovació de l’expedient de conformitat amb l’article
122.1 de la LCSP.
Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local
que se celebri.
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Elisa Almirall Gayo
Rafael Navarro Álvarez

27/04/2021 Alcalde
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