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Assumpte: Esmenar el Plec de Prescripcions Tècniques vinculat a la contractació del
servei de gestió integral del Centre de Procés de Dades (CPD) de l'Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat
Vist l’acord del Ple de data 25 d’abril de 2019 pel qual s’aprova el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el de Prescripcions Tècniques que regiran la contractació del
servei de gestió integral del Centre de Procés de Dades (CPD) de l'Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat. Essent que la publicació en el perfil del contractant va tenir lloc en
data 06/05/19 i la publicació al DOUE en data 08/05/2019 i finalitza en data 3/06/2019.
Vist el Plec de Prescripcions Tècniques que consta incorporat a l’expedient i en concret
l’article 4.10 del mateix en relació al Cloud Management platform (CMP)
Vist l’informe tècnic que ha emès el cap de la Unitat d’Informàtica, de data 27 de maig de
2019, que figura incorporat a l’expedient administratiu, mitjançant el qual fa constar que
s’ha detectat un error en la clàusula 4.10 del plec tècnic, en quant a les funcionalitats,
prestacions i característiques mínimes que ha de tenir el CMP. S’ha inclòs erròniament:
“Integrat amb la plataforma d’aplicacions PaaS” i per tant s’ha de suprimir.
Vist l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, en relació als errors materials de l’Administració en que es
determina que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici
o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els
seus actes. Tanmateix l’article 74.2 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya determina que la
competència per a rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les
disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat.
Vist l’establert en l’article 124 de la LCSP en relació a la modificació de plecs de
prescripcions tècniques particulars i tenint en compte la doctrina sobre la possibilitat de
modificar els plecs ja aprovats (entre d’altres Resolució 245/2016 del Tribunal
Administratiu central de recursos contractuals), en que es determina que “no existeix
obstacle per un cop advertida la necessitat d’introducció d’una variació en els plecs per
un error- inclòs de caràcter no pròpiament material, sinó de concepte- incongruència dels
mateixos o altre circumstància anàloga, pugui modificar-se o subsanar-se el seu
contingut si amb això no es produeixen efectes desfavorables per cap licitador ni es
vulneren els principis rectors de la contractació, molt especialment el d’igualtat i
concurrència. No sembla raonable ni proporcionat que en tals supòsits en els quals en
moltes ocasions en realitat no ens trobarem davant d'un vici que afecti a la validesa de
l'acte, ha de exigir el rigor d'un procediment de revisió de l'ofici dels plecs, ni tampoc que
hagi de procedir en tot cas a desistir del procediment per iniciar formalment una nova
licitació, amb el consegüent perjudici dels interessos públics que derivaria del retard que
això provocaria en la tramitació, sent així que es pot corregir la situació plantejada sense
menyscabament dels interessos dels potencials licitadors i obrir una nova presentació de
termini ofertes després de la modificació del plec”.
Vist l’establert en la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic en relació a l’òrgan de contractació i bases d’execució del
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pressupost, essent que l’òrgan de contractació es el plenari, la present l’esmena
s’efectua mitjançant decret amb ratificació posterior del plenari, per aquest motiu
l’Alcalde-President, fent ús de les atribucions conferides legalment,
RESOLC
PRIMER.- Esmenar el Plec de Prescripcions Tècniques, en la seva clàusula 4.10
eliminant a la relació de característiques que ha de tenir el CMP la de “Integrat amb la
plataforma d’aplicacions PaaS”
SEGON.- Publicar aquest Decret al Perfil del Contractant.
TERCER- Ratificar en el proper plenari i comunicar la present resolució al cap de la Unitat
d’Informàtica, als departaments de Tresoreria, Intervenció, i a la Direcció de l’Àrea de
Govern Obert i Serveis Generals.
Ho mano i signo, a Sant Feliu de Llobregat a la data assenyalada.
L'Alcalde
Jordi San Jose Buenaventura

En dono fe
El Secretari
Agustín Recio Romero
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