SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria d’Esports i activitat física
Departament: Esports
Exp. SER_OBE_2020_0001
MS/yb

DECRET-ALCALDE
Il·lm. Sr. MIQUEL PUEYO i PARIS, paer en cap de l’Excm. Ajuntament de Lleida
Lleida, a data de la signatura electrònica

Segons acord de la Junta de Govern Local, de data 1 d’abril de 2020, es va aprovar el Plec
de clàusules administratives particulars i Prescripcions Tècniques que ha de regir el
contracte del Servei de Socorristes a les 7 piscines municipals descobertes, mitjançant
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, amb un pressupost total de
424.008,74 € + 89.041,84 € d’IVA (Total: 513.050,58 €).
Atès que s’ha detectat una errada en l’apartat G1 Criteris de selecció relatius a la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional del Plec de clàusules administratives
particulars, pel que fa a l’import mínim de promig de volum de negoci, i pel que fa l’import
mínim que han de tenir els contractes que el licitador ha d’acreditar durant els tres anys
anteriors.
Considerant el que preveu l'art. 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en quan a la rectificació en qualsevol
moment dels errors materials, de fet o aritmètics per part de l'Administració.
Considerant allò establert a l’art. 10 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, en
relació a l’avocació dels òrgans.
Fent ús de les atribucions que em confereix l’art. 53 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el dia d’avui

RESOLC:
Rectificar l’apartat G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional del Plec de clàusules administratives particulars del contracte del
Servei de Socorristes a les 7 piscines municipals descobertes, aprovat per acord de la Junta
de Govern Local, de data 1 d’abril de 2020, en el següent sentit:
1r.- On diu:
“Solvència econòmica i financera
Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims exercicis
disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en
que se disposi de les referències de dit volum de negocis. Aquesta declaració s’ha de justificar amb
els documents comptables que l’acrediten.
El promig de volum de negoci anual que cal acreditar ha de ser com a mínim del 75% del pressupost
anual estimat de licitació , per tant cal acreditar un mínim de 75.000 €.”
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Ha de dir:
“Solvència econòmica i financera
Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims exercicis
disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en
que se disposi de les referències de dit volum de negocis. Aquesta declaració s’ha de justificar amb
els documents comptables que l’acrediten.
El promig de volum de negoci anual que cal acreditar ha de ser com a mínim del 75% del pressupost
anual estimat de licitació (Iva no inclòs) , per tant cal acreditar un mínim de 106.002,00 €”

2n.- On diu:
“Solvència tècnica i professional:
El licitador haurà d’acreditar l’execució satisfactòria d’un mínim de 2 contractes durant els 3 anys
anteriors, amb un import d’adjudicació per a cadascun d’ells igual o superior al 40% del pressupost
anual de licitació del present contracte (cal acreditar contractes d’import de 68.406,74 € IVA exclòs o
superior) i un objecte semblant. La relació haurà d’incloure l’import, dates i destinatari públic o privat
de cadascun dels contractes.”

Ha de dir:
“ Solvència tècnica i professional:
El licitador haurà d’acreditar l’execució satisfactòria d’un mínim de 2 contractes durant els 3 anys
anteriors, amb un import d’adjudicació per a cadascun d’ells igual o superior al 40% del pressupost
anual de licitació (Iva exclòs) del present contracte (cal acreditar contractes d’import de 56.534,50 €
IVA exclòs o superior) i un objecte semblant. La relació haurà d’incloure l’import, dates i destinatari
públic o privat de cadascun dels contractes.”

EL PAER EN CAP

EL SECRETARI GENERAL
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