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DECRET

Òrgan que el dicta: ALCALDESSA
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 553/2021/eCONT
APROVAR LA CORRECCIÓ DELS ERRORS MATERIALS DETECTATS EN LA MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I EN EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT
NORMATIU, PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ALTRES ENS LOCALS INSTRUMENTALS DE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Relació de fets
Primer. En data 15 de febrer de 2022, es va aprovar per Junta de Govern Local, d’acord amb
l’article 28.1 i 116 de la LCSP i l’article 73 RGLCAP, l’expedient de contractació, l’obertura del
procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat i els plecs de prescripcions
tècniques i de clàusules administratives particulars, per a la contractació de serveis de
manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions tèrmiques dels equipaments
municipals i altres ens locals instrumentals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (expedient
núm. 553/2021/eCONT).
Segon. En data 18 de febrer 2022 es va publicar al Perfil del contractant l’anunci de la licitació,
establint-se un període de presentació d’ofertes fins el dia 7 de març de 2022.
Tercer. Des del Servei de Compres i Serveis Generals, s’ha emès informe de data 23 de febrer de
2022, en referencia els errors materials detectats en la memòria justificativa de la necessitat de la
contractació i el PCAP de l’esmetat procediment, es transcriu a continació:
“INFORME PER A LA CORRECCIÓ DELS ERRORS MATERIALS DETECTATS EN LA MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I EN EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT NORMATIU,
PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS I ALTRES ENS LOCALS INSTRUMENTALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ
Fets
Primer. Des del Servei de Compres i Serveis Generals, s’han detectat dos errors materials en la
memòria justificativa de la necessitat de la contractació emesa per aquesta Servei en el procediment de
licitació de serveis de manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions tèrmiques dels
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equipaments municipals i altres ens locals instrumentals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
(expedient núm. 553/2021/eCONT), els quals s’han traslladat per error al PCAP.
Segon. Des del Servei de Compres i Serveis Generals, s’ha detectat un error material en el model de
proposta de criteris avaluables de forma automàtica, publicat com a annex 2 al PCAP.
Tercer. Els errors materials detectats són els següents:
1) A l’apartat 11.1.1 de la memòria justificativa de la necessitat, en relació als criteris automàtics, en
concret per a l’oferta econòmica del GRUP 1 normatiu i preventiu, on diu:
Aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació es puntuaran amb 0 punts. L'oferta que
millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà el màxim que li correspongui. Les altres
ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre ambdues magnituds,
màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació= P x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofertat
OME = oferta més econòmica
P= 40
Ha de dir:
Aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació es puntuaran amb 0 punts. L'oferta que
millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà el màxim que li correspongui. Les altres
ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre ambdues magnituds,
màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació= P x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofertat
OME = oferta més econòmica
P= 60
2) A l’apartat 11.1.2 de la memòria justificativa de la necessitat, en relació als criteris automàtics, en
concret per a l’oferta econòmica del GRUP 2 correctiu, on diu:
Puntuació= P x ( BO/MO)
MO = Millor oferta en tant per cent
BO = Baixa de l’oferta en tant per cent
P= 30
Ha de dir:
Puntuació= P x ( BO/MO)
MO = Millor oferta en tant per cent
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 14161042432177073775

Contractació i Patrimoni

BO = Baixa de l’oferta en tant per cent
P= 40
3) En l’ANNEX 2 del PCAP, relatiu al model de proposta de criteris avaluables de forma
automàtica, on diu:
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Ha de dir:
Manteniment normatiu, preventiu Grup 1
Pressupost
base
de
licitació sense
IVA

Lot 1

Total lot 1

21%
Preu ofert sense IVA del
ofert

21.200,00 €

IVA
Total
preu
oferta
€

- €

€

Manteniment correctiu, preventiu Grup 2

Pressupost base
de licitació
sense IVA

% descompte
ofert

8.925,00 €

%

30.125,00 €

Total import
amb
descompte, 21% IVA del
sense IVA
preu ofert Total oferta
€
€
€
€
€
€

Manteniment normatiu, preventiu Grup 1

Lot 2

Pressupost
base
de
licitació sense
IVA

21%
Preu ofert sense IVA del
ofert

3.772,60 €

IVA
Total
preu
oferta

- €

€

€

Manteniment correctiu, preventiu Grup 2
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Total lot 2

Total import
Pressupost
amb
base de licitació % descompte descompte,
21% IVA del
sense IVA
ofert
sense IVA
preu ofert
Total oferta
4.998,00 €
%
€
€
€
8.770,60 €
€
€
€
Manteniment normatiu, preventiu Grup 1
Pressupost
base
de
licitació sense
IVA
1.575,00
€

21%
Preu ofert sense IVA del
ofert

IVA
Total
preu
oferta
€

- €

€

Lot 3

Manteniment correctiu, preventiu Grup 2

Total lot 3

Total import
Pressupost base
amb
de
licitació % descompte descompte,
21% IVA del
sense IVA
ofert
sense IVA
preu ofert
Total oferta
531,84 €
%
€
€
€
2.106,84
€
€
€
€

Manteniment normatiu, preventiu Grup 1
Pressupost
base
de
licitació sense
IVA
1.050,00
€

21%
Preu ofert sense IVA del
ofert

IVA
Total
preu
oferta

- €

€

€

Lot 4

Manteniment correctiu, preventiu Grup 2

Total lot 4

Total import
Pressupost base
amb
de
licitació % descompte descompte,
21% IVA del
sense IVA
ofert
sense IVA
preu ofert
Total oferta
432,12 €
%
€
€
€
1.482,12
€
€
€
€

Lot 5

Manteniment normatiu, preventiu Grup 1
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Pressupost
base
de
licitació sense
IVA
1.622,62
€

21%
Preu ofert sense IVA del
ofert

IVA
Total
preu
oferta
€

- €

€

Manteniment correctiu, preventiu Grup 2

Total lot 5

Total import
Pressupost base
amb
de
licitació % descompte descompte,
21% IVA del
sense IVA
ofert
sense IVA
preu ofert
Total oferta
681,57 €
%
€
€
€
2.304,19
€
€
€
€
Manteniment normatiu, preventiu Grup 1
Pressupost
base
de
licitació sense
IVA
1.092,93
€

21%
Preu ofert sense IVA del
ofert

IVA
Total
preu
oferta

- €

€

€

Lot 6

Manteniment correctiu, preventiu Grup 2

Total lot 6

Total import
Pressupost base
amb
de
licitació % descompte descompte,
21% IVA del
sense IVA
ofert
sense IVA
preu ofert
Total oferta
448,74 €
%
€
€
€
1.541,67
€
€
€
€

En conclusió:
Informo de la necessitat de correcció dels errors materials existents a la memòria justificativa de la
necessitat de la contractació emesa per aquesta Servei, els quals es van traslladar també al PCAP, en
concret en: l’apartat 11.1.1 de la memòria, el qual es va traslladar també com a error a l’apartat H punt
1.1 del PCAP; l’apartat 11.1.2 de la memòria, el qual es va traslladar també com a error a l’apartat H
punt 1.2. del PCAP.
Així mateix, també informo de la necessitat de correcció de l’error contingut a l’ANNEX 2 del PCAP,
relatiu al model de proposta de criteris avaluables de forma automàtica, segons les modificacions
detallades anteriorment.
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Aquest és l’informe que emet el qui subscriu“-------------------------------------------------------------

Fonaments de dret
L’article 122.1 de la LCSP en allò que fa referència a la correcció d’errors materials en el Plec
de Clàusules Administratives Particulars amb posterioritat a la seva aprovació per error
material, de fet o aritmètic.
La Disposició Addicional Segona de la LCSP en allò que fa referència a les competències que
en matèria de contractació atorga a l’Alcaldessa, si bé aquestes han estat delegades a la Junta
de Govern Local en virtut del Decret de 25 de juny de 2019, publicat al BOPB en data 3 de
juliol de 2019.
L’article desè de la llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, Règim
Jurídic del Sector Públic, sobre l’avocació de competències.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Avocar la competència delegada de la Junta de Govern Local en matèria de
contractació, en concret i exclusivament per aquest acte, en allò que fa referència a la
rectificació de la Memòria Justificativa i el PCAP del procediment d’adjudicació per a la
contractació dels serveis de manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions
tèrmiques dels equipaments municipals i altres ens locals instrumentals de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Modificar la Memòria justificativa i el PCAP, en el sentit de corregir els errors materials
detectats en els termes descrits a la relació de fets TERCER.
TERCER. Publicar la modificació de la Memòria justificativa i el PCAP al Perfil del contractant.
QUART. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu,
podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte,
des de la seva data de publicació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del ContenciósAdministratiu
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació,
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si
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aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

L'alcaldessa

Olga Arnau Sanabra
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