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Assumpte

Rectificació de l'error material consistent en la configuració informàtica de l'ordre dels sobres en el
perfil del contractant en la licitació del contracte de serveis del servei de suport a la Intervenció per a la
realització del control financer dels exercicis 2019, 2020 i 2021, dividit en 6 lots
Fets
1. En data 23/07/2019 la Junta de Govern Local va declarar la necessitat d’iniciar la licitació del
contracte de serveis del servei de suport a la Intervenció per a la realització del control
financer dels exercicis 2019, 2020 i 2021, dividit en 6 lots, mitjançant el procediment obert
harmonitzat per tal d’adjudicar el contracte de serveis de referència a l’oferta econòmica amb
millor relació qualitat –preu.
2. En la mateixa sessió de Junta de Govern es va aprovar el plec de clàusules administratives
particulars, el seu quadre resum i el plec de prescripcions tècniques que regiran en
l’adjudicació i execució de l’esmentat contracte. La clàusula 14 del plec de clàusules
administratives particulars fixa l’ordre d’obertura dels sobres, establint que el sobre que
contingui els criteris econòmics s’haurà d’obrir en un acta separat celebrat amb posterioritat a
la del sobre que contingui la documentació acreditativa del judici de valor.
3. La mateixa Junta de Govern va aprovar la publicació de l’anunci de convocatòria al DOUE i al
perfil del contractant de l’Ajuntament.
4. No ha finalitzat el termini de presentació d’ofertes.
5. S’ha constatat que hi ha un error material en la publicació de l’anunci de convocatòria en el
perfil del contractant, perquè, a causa de com esta configurat en el perfil del contractant
l’ordre dels sobres d’aquesta licitació, l’aplicació informàtica que gestiona la publicació del
Sobre Digital no permet, per motius tècnics, l’obertura del sobre C, criteris subjectius, abans
del sobre B, criteris objectius.
6. Consultada l’AOC ens ha comunicat que l’aplicació informàtica Sobre Digital no incorpora una
solució tècnica informàtica per a esmenar aquesta impossibilitat d’obertura dels sobres C i B
en l’ordre cronològic preceptiu.

Fonaments de dret
1. Decret d’Alcaldia 7304 de 12 de juliol de 2019, relatiu a la delegació de competències de
l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i de la tinència d’alcaldia.

2. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú i les
administracions públiques segons el qual, les administracions públiques podran rectificar en
qualsevol moment d’ofici els errors materials dels seus actes.

Resolc:
Primer - Rectificar l’error material produït en la licitació del contracte de serveis del servei de suport
a la Intervenció per a la realització del control financer dels exercicis 2019, 2020 i 2021, dividit en 6
lots, consistent en la configuració informàtica de l’ordre dels sobres en el perfil del contractant que no
permet, per motius tècnics, l’obertura del sobre C, criteris subjectius, abans del sobre B, criteris
objectius, i per tant, anul·lar l’anunci de licitació publicat al DOUE i el publicat al perfil del contractant.
Segon - Tornar a fer l’anunci de licitació al DOUE amb numeració d’expedient bis i computar de nou
el termini de 30 dies naturals per a presentar les ofertes.
Tercer – Tornar a publicar l’anunci al perfil del contractant amb el nou anunci al DOUE i amb el
mateix contingut que l’actualment publicat però de forma tècnica correcta pel que fa a la configuració
cronològica de l’ordre de l’obertura dels sobres: primer l’obertura del Sobre A, segon, l’obertura del
Sobre C de criteris subjectius i tercer, l’obertura del Sobre B de criteris objectius.
Quart – Notificar l’esmena de l’error material i el nou anunci als interessats i licitadors ja presentats.
Cinquè Seguir amb la tramitació de l’expedient de licitació.
Sisè – Ratificar aquest Decret a la Junta de Govern Local.
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