Servei Jurídico-Administratiu

DICTAMEN
Rectificació errada material a la memòria de contractació, al Document tècnic
d’Actuació i al Plec de Clàusules Administratives Particulars del servei de
Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S
interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona.
Anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de
Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) (Exp. 2020/7684)
Fets
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, i per acord núm. 19 de la Junta de Govern de data 28 de gener de
2021, va aprovar l’expedient de contractació, els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars i Document tècnic d’Actuació que han de regir la contractació del servei de
Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S
interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona.
Anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de
Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots), amb un pressupost
global màxim pluriennal de licitació de dotze milions nou-cents disset mil quatre-cents
vint-i-nou euros amb cinquanta-cinc cèntims (12.917.429,55 €), IVA exclòs, que
aplicant el 21% d’IVA de dos milions set-cents dotze mil sis-cents seixanta euros amb
vint cèntims (2.712.660,20 €), resulta un import total de quinze milions sis-cents trenta
mil vuitanta-nou euros amb setanta-cinc cèntims (15.630.089,75 €), amb els preus
unitaris màxims de licitació, per sector, any i lot que consten en l’esmentat acord
2. S’ha detectat una errada material en el punt 4.1.2 de la memòria de contractació, i
en el mateix sentit en la clàusula 1.11), criteri 3 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars que regeixen la citada contractació, que afecta a la ponderació de
l’excavadora giratòria:
On diu:
Criteri 3: Aportació de maquinaria addicional (amb el seu personal) ....... (fins a
12 punts)
Es valorarà l’aportació de maquinaria addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c)
d’aquest Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja
sigui de forma permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la
següent manera:
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Equips
Disposició d’excavadora giratòria amb potència superior a 120 KW i
alçada d’excavació mínima de 8,50 mts. des de la rasant de calçada
a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de
4,0 punts
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.
(Ha d’incloure operari conductor en el cas que no
s’acrediti la seva aptitud d’us per part del personat
adscrit de forma permanent segons criteris de la
clàusula 16.5 del DTA)
NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del
contracte.
b) A disposició en el punt de treball en un termini màxim
1,0 punts
de 5 h. a partir de la comunicació a l’adreça de
correu habilitada (ACH)
c) A disposició en el punt de treball a l’inici de la
0,5 punts
següent jornada hàbil de treball a partir de la
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH)

Valoració
màxima
Màxim 5 punts

Ha de dir:
Criteri 3: Aportació de maquinaria addicional (amb el seu personal) ....... (fins a
12 punts)
Es valorarà l’aportació de maquinaria addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c)
d’aquest Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja
sigui de forma permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la
següent manera:
Equips
Disposició d’excavadora giratòria amb potència superior a 120 KW i
alçada d’excavació mínima de 8,50 mts. des de la rasant de calçada
a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de
5,0 punts
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.
(Ha d’incloure operari conductor en el cas que no
s’acrediti la seva aptitud d’us per part del personat
adscrit de forma permanent segons criteris de la
clàusula 16.5 del DTA)
NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del
contracte.
b) A disposició en el punt de treball en un termini màxim
1,0 punts
de 5 h. a partir de la comunicació a l’adreça de
correu habilitada (ACH)
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Valoració
màxima

Equips
c)

A disposició en el punt de treball a l’inici de la
següent jornada hàbil de treball a partir de la
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH)

0,5 punts

3.Tanmateix s’ha detectat una errada al Document Tècnic d’Actuació (DTA), en
l'apartat de descomposició de preus, i concretament el núm. 2020-U136 (pàgina 295)
en el que constava un número incorrecte. L’errada no afecta a cap altre apartat del
DTA ni al pressupost final. Tampoc afecta als annexos del PCAP.
On diu (pàgina 295 del DTA aprovat en la versió en català):

ha de dir (pàgina 296 segons el nou DTA que s’aprova):

4. Detectada l’errada en data 2 de març de 2021 es suspèn la licitació que havia estat
publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea en data 17 de febrer de 2021 i en el
Perfil del Contractant en data 18 de febrer de 2021, no havent-se presentat cap oferta
fins el moment.
Fonaments de dret
1.

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques estableix que “les administracions
públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.

2.

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, disposa que “la competència per
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rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions
reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat.
3.

La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.1.a), de
la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada
pel decret de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i
publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de
Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. RECTIFICAR d’ofici l’errada material detectada a la memòria de contractació
en el seu punt 4.1.2, al Plec de Clàusules Administratives Particulars i Document
Tècnic d’Actuació (DTA), que regeixen la contractació del servei de Treballs de
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans de la xarxa
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. Anys 2021-2024 dels trams de
carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca,
Martorell i Manresa (6 lots), aprovat per acord núm. 19 de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de gener de 2021, de manera que :
En quant al Plec de Clàusules Administratives Particulars, on diu:
Criteri 3: Aportació de maquinaria addicional (amb el seu personal) ....... (fins a
12 punts)
Es valorarà l’aportació de maquinaria addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c)
d’aquest Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja
sigui de forma permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la
següent manera:
Equips
Disposició d’excavadora giratòria amb potència superior a 120 KW i
alçada d’excavació mínima de 8,50 mts. des de la rasant de calçada
a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de
4,0 punts
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.
(Ha d’incloure operari conductor en el cas que no
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Valoració
màxima

Equips

b)

c)

s’acrediti la seva aptitud d’us per part del personat
adscrit de forma permanent segons criteris de la
clàusula 16.5 del DTA)
NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del
contracte.
A disposició en el punt de treball en un termini màxim
de 5 h. a partir de la comunicació a l’adreça de
correu habilitada (ACH)
A disposició en el punt de treball a l’inici de la
següent jornada hàbil de treball a partir de la
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH)

1,0 punts

0,5 punts

Ha de dir:
Criteri 3: Aportació de maquinaria addicional (amb el seu personal) ....... (fins a
12 punts)
Es valorarà l’aportació de maquinaria addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c)
d’aquest Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja
sigui de forma permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la
següent manera:
Equips
Disposició d’excavadora giratòria amb potència superior a 120 KW i
alçada d’excavació mínima de 8,50 mts. des de la rasant de calçada
a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de
5,0 punts
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.
(Ha d’incloure operari conductor en el cas que no
s’acrediti la seva aptitud d’us per part del personat
adscrit de forma permanent segons criteris de la
clàusula 16.5 del DTA)
NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del
contracte.
b) A disposició en el punt de treball en un termini màxim
1,0 punts
de 5 h. a partir de la comunicació a l’adreça de
correu habilitada (ACH)
c) A disposició en el punt de treball a l’inici de la
0,5 punts
següent jornada hàbil de treball a partir de la
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH)
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En quant a la memòria de contractació, en el punt 4.1.2, respecte a la disposició de
l’excavadora giratòria, on apareix la puntuació de 4 punts ha de dir 5 punts.
En quant al Document Tècnic d’Actuació (DTA), i respecte del preu número 2020U136, on diu (pàgina 295 del DTA aprovat en la versió en català):

ha de dir (pàgina 296 segons el nou DTA que s’aprova):

Segon. APROVAR de nou el Plec de Clàusules Administratives Particulars, la
memòria de contractació i el Document Tècnic d’Actuació que han de regir la
contractació del servei esmentat, mantenint la resta de documents contractuals i
l’autorització de la despesa en els mateixos termes ja aprovats mitjançant acord núm.
19 de la Junta de Govern de data 28 de gener de 2021.
Tercer. RETROTRAURE les actuacions de l’expedient en el moment previ a
l’aprovació i disposició de l’obertura del procediment d’adjudicació.
Quart. PUBLICAR l’anunci de licitació corresponent al perfil del contractant i Diari
Oficial de la Unió Europea.
Cinquè. PROSSEGUIR aquesta contractació, subjecta a regulació harmonitzada, i és
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, de forma ordinària, per
procediment obert i adjudicació amb més d´un criteri d´adjudicació, d’acord amb el que
disposen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
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Metadades específiques del document
2020/0007684

Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
K0102SE16 Infraestructures urbanes i interurbanes Projectes
Dictamen rectificació errada material a la memòria contractació, al Document
tècnic d¿Actuació i al PCAP del servei de Treballs de manteniment i
conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans xarxa cres
titularitat DiBa. Anys 2021-2024 (6 lots)
Harmonitzat, proc.obert, diversos criteris valoració, rectif. errada material a la
memòria de contractació, al DTA i al PCAP del servei de Treballs de
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans de
la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. Anys 2021-2024
dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers,
Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots)

Objecte

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr
Ser. Jurídico-Administratiu
Of. Patrimoni i Gestió Immobiliària
Of. Tèc. de Gestió d'Infraestructures
Intervenció General
SSC/SC/uac/sao/sc

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Acte
Responsable directiu Servei CPISR-1 C Vicente Izquierdo Camon Proposa
Promotor
Informat de
Intervenció General
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana
conformitat (f.l.p.)
Diputat/ada delegat/ada
Josep Tarin Canales (SIG)
Proposa

Data acte
09/03/2021, 12:52

President/a delegat/da d'Àrea Pere Pons Vendrell (TCAT)

Proposa

12/03/2021, 00:06

Secretària General

Dona fe de l'aprovació 25/03/2021, 11:28
de l'acord

Petra Mahillo Garcia (SIG)
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