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Procediment: N488 Contractació de serveis
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DECRET DE RECTIFICACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
APROVATS PER DECRET D’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT VALLÉS
EN DATA 28 DE JUNY DE 2021 QUE REGEIXEN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT PER RAÓ D’IMPERIOSA URGÈNCIA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
PERSONAL DE SALA, TAQUILLA, REGIDORIA I SUPORT TÈCNIC PER LES ACTIVITATS
DEL SERVEI DE CULTURA QUE REALITZA FORA DE LA PROGRAMACIÓ DE LA XARXA
DE CENTRES CULTURALS POLIVALENTS DE LA CIUTAT
En data 14 de juny de 2021 els serveis tècnics de cultura, van redactar una proposta d’inici
d’expedient de contractació, en la qual es justifica la necessitat i idoneïtat del contracte en els
termes establerts a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant, LCSP).
Han estat redactats el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte, així com la resta de documents necessaris i preceptius
que ha d’incorporar l’expedient, d’acord amb l’art 116 de la LCSP.
Consta a l’expedient l’informe jurídic corresponent a aquesta contractació, de data 23 de juny
de 2021, amb nota de conformitat de la Secretaria General.
En data 28 de juny de 2021, es va aprovar per decret la convocatòria i els plecs que regeixen la
licitació mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2545/2021.
D’acord amb l’article 168.b) apartat 1 en relació l’article 169 LCSP, en data 17 de juny de
2021 mitjançant correu electrònic és va convidar a participar en el procediment de licitació de
Contractació de serveis de personal de sala, taquilla, regidoria i suport tècnic per les activitats
del Servei de Cultura que realitza fora de la programació de la Xarxa de centres culturals
polivalents de la Ciutat, a les següents empreses:
1. COOPERATIVA DOBLE VIA: amb NIF F62011812
2. GESTIÓ CULTURAL SCP amb NIF J 63458723
3. CRITERI CULTURAL SCP amb NIF J67212407
En data 19 de juny de 2021 a les 19.06 hores l’empresa GESTIÓ CULTURAL SCP amb NIF J
63458723 va presentar la proposta per participar en la licitació.
En data 19 de juny de 2021 a les 19.38 hores l’empresa CRITERI CULTURAL SCP amb NIF
J67212407 va presentar la proposta per participar a la licitació.
En data 23 de juny de 2021 a les 8.34 hores l’empresa COOPERATIVA DOBLE VIA: amb NIF
F62011812 va enviar mitjançant un correu electrònic rebutjant la participació en el procediment
de licitació atès que li era impossible cobrir les necessitats del servei.
En data 22 de juny de 2021 la mesa de contractació, va analitzar les propostes presentades per
les empreses a través, que contenen la proposició econòmica i característiques tècniques de les
empreses, les quals s’adeqüen als requisits establerts, i els documents de proposicions
econòmiques, que contenen les següents ofertes:
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OFERTES
ECONÒMIQUES
PRESENTADES
PRESSUPOST DE LICITACIÓ
CONCEPTE
Preus
unitaris
màxim/hora

Hores
previstes
Lot 1. Servei de
sala i logística

1.307

16,82 €

Lot 2. Servei de
consergeria
i
taquilla

1.281

16,55 €

Lot 3. Personal de
regidoria

336

24,30 €

Lot 4. Personal de
suport tècnic

1.007

19,34 €

Preu màxim
total
licitació

GESTIÓ
CRITERI
CULTURAL CULTURAL
SCP
SCP
Preu
total

21.983,74 €

21.200,55 €

8.164,80 €
19.475,38 €

màxim

Preu
total

màxim

21.983,00 €

22.219,00 €

21.200,00 €

21.500,00 €

8.164,00 €

8.200,00 €

19.475,00 €

19.630,00 €

Atès que de les dues empreses que han presentat ofertes una d’elles les propostes presentades
supera el pressupost màxim de licitació, aquesta oferta ha de ser exclosa i no s’ha tingut en
compte en la valoració. La següent taula mostra les ofertes que no han estat excloses i que han
estat valorades:

PRESSUPOST DE LICITACIÓ
CONCEPTE
Hores
previstes

Preus
unitaris
màxim/hora

Lot 1. Servei de sala
i logística

1.307

16,82 €

Lot 2. Servei
consergeria
taquilla

1.281

16,55 €

Lot 3. Personal de
regidoria

336

24,30 €

Lot 4. Personal de
suport tècnic

1.007

19,34 €

de
i

Preu màxim
total licitació
21.983,74 €

21.200,55 €

8.164,80 €

19.475,38 €

OFERTES ECONÒMIQUES
PRESENTADES
GESTIÓ
CRITERI
CULTURAL
CULTURAL
SCP
SCP
Preu màxim
total

21.983,00 €

21.200,00 €

8.164,00 €

19.475,00 €

Preu màxim
total
Exclosa per
superar el
pressupost
de licitació
Exclosa per
superar el
pressupost
de licitació
Exclosa per
superar el
pressupost
de licitació
Exclosa per
superar el
pressupost
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de licitació

La mesa de contractació va realitzar la valoració i puntuació que resulta de la negociació i dels
criteris d’adjudicació del contracte quantificables de forma automàtica establerts al quadre de
característiques del plec de clàusules administratives:
Empreses
GESTIÓ CULTURAL
CRITERI
SCP
CULTURAL SCP
100 punts
Exclosa per superar
100 punts
el pressupost de
100 punts
licitació
100 punts

Lots
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

En la redacció de la resolució per l’adjudicació del contracte de serveis de personal de sala,
taquilla, regidoria i suport tècnic per les activitats del Servei de Cultura que realitza fora de la
programació de la Xarxa de centres culturals polivalents de la Ciutat, es va detectar un error
aritmètic existent en els plecs que regeixen la licitació. L’error es troba al preu base de licitació i
es dona en la aplicació del cost/hora dels lots amb les hores previstes al contracte amb la
quantia total de la multiplicació de les hores estimades pel preu unitari hora de cada lot. La
següent taula mostra els

núm.
Hores

Preu màxim
hora

Total
(multiplicació de
les hores
estimades pel
preu unitari)

Diferencial entre i
PCAP i el total de
multiplicació de
Import
les hores
establert en estimades pel preu
el PCAP
unitari

lot 1

1307 16,82 €

21.983,74 €

21.985,20 €

-1,46 €

Lot 2

1281 16,55 €

21.200,55 €

21.194,59 €

5,96 €

Lot 3

336 24,30 €

8.164,80 €

8.165,13 €

- 0,33 €

Lot 4

1007 19,34 €

19.475,38 €

19.472,75 €

2,63 €

70.824,47 €

70.817,67 €

6,80 €

Així, en el Lot 1, el resultat d’aplicar les hores previstes (1.307 hores) al preu/hora calculat
(16,82 preu/hora) és de 21.983,74 euros de preu base de licitació i no els 21.985,20 € que
s’indiquen. Per tant s’estableix un import diferencial entre el que s’estableix entre el PCAP i el
total de l’operació aritmètica és de -1,46 € d’error.
Tanmateix, en el Lot 2, el resultat d’aplicar les hores previstes (1.281 hores) al preu/hora
calculat (16,55 preu/hora) és de 21.200,55 euros de preu base de licitació i no els 21.194,59
€ que s’indiquen. Per tant s’estableix un import diferencial entre el que s’estableix entre el
PCAP i el total de l’operació aritmètica és de +5,96 € d’error.
En el Lot 3, el resultat d’aplicar les hores previstes (336 hores) al preu/hora calculat (24,30
preu/hora) és de 8.164,80 euros de preu base de licitació i no els 8.165,13 € que s’indiquen.
Per tant s’estableix un import diferencial entre el que s’estableix entre el PCAP i el total de
l’operació aritmètica és de - 0,33 € d’error
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Finalment, en el Lot 4, el resultat d’aplicar les hores previstes (1.007 hores) al preu/hora
calculat (19,34 preu/hora) és de 19.475,38 euros de preu base de licitació i no els 19.472,75
€ que s’indiquen. Per tant s’estableix un import diferencial entre el que s’estableix entre el
PCAP i el total de l’operació aritmètica és de +2,63 € d’error
Conseqüentment, l’error material es posa de manifest també en el valor estimat del
contracte, que suma un total de 70.824,47 € en comptes dels 70.817,67 € indicats el que
suposa un import diferencial entre el que s’estableix entre el PCAP i el total de l’operació
aritmètica és de +6,80 € d’error.
L’errada material sorgeix amb l’informe justificatiu del valor estimat del contracte i s’ha traslladat
tant a la proposta d’inici de l’expedient, com al plec de clàusules administratives. En aquest
sentit, on s’estableix que:
“7.1 Pressupost
El pressupost es divideix segons els 4 lots indicats en el punt 4, de la següent manera:
Lot 1. Servei de sala i logística

Import total

Preu base de licitació

21.985,20 €

IVA (21%)

4.616,89 €

Total

26.602,09 €

Lot 2. Servei de consergeria i taquilla

Import total

Preu base de licitació

21.194,59 €

IVA (21%)

4.450,86 €

Total

25.645,45 €

Lot 3. Personal de regidoria

Import total

Preu base de licitació

8.165,13 €

IVA (21%)

1.714,68 €

Total

9.879.81 €

Lot 4. Personal de suport tècnic

Import total

Preu base de licitació

19.472,75 €

IVA (21%)
Total

4.089,28 €
23.562.03 €

El pressupost total del contracte és el següent:
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Concepte

Import total

Preu base de licitació

70.817,67 €

IVA (21%)

14.871,71 €

Total

85.689,38 €

7.2 Desglossament net (IVA exclòs) del pressupost
S’adjunta informe justificatiu del preu del contracte i del VEC d’acord amb l’art. 101 de la LCSP.
Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte inclou l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa contractista,
incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord amb la previsió de
l’article 101 de la LCSP.
Import període inicial del contracte (sense IVA)

70.817,67 €

Import pròrrogues (sense IVA)

--- €

Import modificacions (sense IVA)

--- €

Total VEC

70.817,67 €

Fonaments jurídics
1. D’acord amb l’article 122, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, els plecs de clàusules administratives particulars només es poden modificar
amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic.
2. Segons allò establert a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors material, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
3. Per apreciar l’existència d’error material, de fet o aritmètic que permeti la rectificació de l’acte
administratiu, tenint en compte reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem, cal analitzar si ens
trobem davant:
a) D’un error apreciable de manera directa i manifesta
b) Es tracta d’una mera equivocació de nombres o d’un error de transcripció
c) La seva correcció no implica un judici valoratiu ni exigeix operacions de qualificació jurídica,
ni deduccions ni interpretacions
4. Per tot l’anterior, és evident que els imports correctes són aquells que sorgeixen del càlcul
correcte entre el preu/hora assenyalat en cada lot i les hores previstes pel servei, ambdós
extrems justificats a l’informe justificatiu del valor de contracte. Altrament, es tracta d’un error
manifest que els licitadors podien advertir amb les dades del plec administratiu i aplicant el
càlcul referit anteriorment. A més a més, la seva rectificació no implica un judici valoratiu ni
exigeix operacions de qualificació jurídica, ni deduccions ni interpretacions, com és requisit per
procedir amb la rectificació d’errors. Tanmateix, la rectificació en el valor del VEC no suposa
l’aplicació d’un procediment diferent al que ja s’ha tramitat.
5. Per últim, la rectificació de l’error i posterior aplicació no produeix indefensió als interessats,
ni atempta contra els principis de no-discriminació i igualtat de tracte, ja que es tracta d’una
diferència a l’alça, fet que no perjudica les ofertes o proposicions que s’hagin pogut estar
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estudiant fins al moment per part de les empreses interessades en la licitació. Tanmateix,
indicar que el preu del contracte s’ha formulat en preus unitaris corresponents al preu/hora del
servei. En aquest sentit, l’error no afecta als preus unitaris i conseqüentment tampoc afecta als
preus oferts pels licitadors.

En data 30 de juliol de 2021, el Tècnic del Servei del Contractació va emetre informe jurídic
proposant la rectificació de l’error material en base als següents fonaments jurídics:
D’acord amb l’article 122, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, els plecs de clàusules administratives particulars només es poden modificar amb
posterioritat per error material, de fet o aritmètic.
Segons allò establert a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors material, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Per apreciar l’existència d’error material, de fet o aritmètic que permeti la rectificació de l’acte
administratiu, tenint en compte reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem, cal analitzar si ens
trobem davant:
a) D’un error apreciable de manera directa i manifesta
b) Es tracta d’una mera equivocació de nombres o d’un error de transcripció
c) La seva correcció no implica un judici valoratiu ni exigeix operacions de qualificació jurídica,
ni deduccions ni interpretacions
Per tot l’anterior, és evident que els imports correctes són aquells que sorgeixen del càlcul
correcte entre el preu/hora assenyalat en cada lot i les hores previstes pel servei, ambdós
extrems justificats a l’informe justificatiu del valor de contracte. Altrament, es tracta d’un error
manifest que els licitadors podien advertir amb les dades del plec administratiu i aplicant el
càlcul referit anteriorment. A més a més, la seva rectificació no implica un judici valoratiu ni
exigeix operacions de qualificació jurídica, ni deduccions ni interpretacions, com és requisit per
procedir amb la rectificació d’errors. Tanmateix, la rectificació en el valor del VEC no suposa
l’aplicació d’un procediment diferent al que ja s’ha tramitat.
Per últim, la rectificació de l’error i posterior aplicació no produeix indefensió als interessats, ni
atempta contra els principis de no-discriminació i igualtat de tracte, ja que es tracta d’una
diferència a l’alça, fet que no perjudica les ofertes o proposicions que s’hagin pogut estar
estudiant fins al moment per part de les empreses interessades en la licitació. Tanmateix,
indicar que el preu del contracte s’ha formulat en preus unitaris corresponents al preu/hora del
servei. En aquest sentit, l’error no afecta als preus unitaris i conseqüentment tampoc afecta als
preus ofertats pels licitadors.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb la
Disposició Addicional segona, apartat segon, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en tractar-se d’un contracte que no supera els quatre anys. No
obstant això, aquesta competència s’ha delegat en favor de la Junta de Govern Local
mitjançant decret núm. 3522/2019, de data 4 de juliol de 2019.
Tanmateix, donada la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern local cada setmana i la
necessitat d’agilitzar el procediment abans de la propera sessió de la Junta de Govern Local,
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escau la avocació d’aquest assumpte en l’Alcaldia, òrgan delegant amb la competència
originària.
En base a l’anterior,
RESOLC
PRIMER- AVOCAR de la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el
Decret d’Alcaldia núm. 3522/2019 de data 4 de juliol de 2019, pel que fa referència únicament i
exclusiva a l’assumpte consistent en l'adjudicació de l’expedient de contractació per a
l’adjudicació per procediment negociat sense publicitat per raó d’imperiosa urgència del
contracte de serveis de personal de sala, taquilla, regidoria i suport tècnic per les activitats del
Servei de Cultura que realitza fora de la programació de la Xarxa de centres culturals polivalents
de la Ciutat en l’Alcaldia, com a òrgan delegant amb la competència originària, d’acord amb el
previst als articles 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP) i l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
SEGON.- RECTIFICAR l’errada material detectada als Plecs de Clàusules administratives
aprovats per en data 28 de juny de 2021, es va aprovar per decret la convocatòria i els plecs que
regeixen la licitació mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2545/2021 del procediment negociat
sense publicitat per raó d’imperiosa urgència del contracte de serveis de personal de sala,
taquilla, regidoria i suport tècnic per les activitats del Servei de Cultura que realitza fora de la
programació de la Xarxa de centres culturals polivalents de la Ciutat, de manera que, on
s’estableix que:
““7.1 Pressupost
El pressupost es divideix segons els 4 lots indicats en el punt 4, de la següent manera:
Lot 1. Servei de sala i logística

Import total

Preu base de licitació

21.985,20 €

IVA (21%)

4.616,89 €

Total

26.602,09 €

Lot 2. Servei de consergeria i taquilla

Import total

Preu base de licitació

21.194,59 €

IVA (21%)

4.450,86 €

Total

25.645,45 €

Lot 3. Personal de regidoria

Import total

Preu base de licitació

8.165,13 €

IVA (21%)

1.714,68 €

Total

9.879.81 €

7/9

Lot 4. Personal de suport tècnic

Import total

Preu base de licitació

19.472,75 €

IVA (21%)
Total

4.089,28 €
23.562.03 €

El pressupost total del contracte és el següent:

Concepte

Import total

Preu base de licitació

70.817,67 €

IVA (21%)

14.871,71 €

Total

85.689,38 €

7.2 Desglossament net (IVA exclòs) del pressupost
S’adjunta informe justificatiu del preu del contracte i del VEC d’acord amb l’art. 101 de la LCSP.
Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte inclou l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa contractista,
incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord amb la previsió de
l’article 101 de la LCSP.
Import període inicial del contracte (sense IVA)

70.817,67 €

Import pròrrogues (sense IVA)

--- €

Import modificacions (sense IVA)

--- €

Total VEC

70.817,67 €

Hauria d’indicar:
““7.1 Pressupost
El pressupost es divideix segons els 4 lots indicats en el punt 4, de la següent manera:
Lot 1. Servei de sala i logística

Import total

Preu base de licitació

21.983,74 €

IVA (21%)

4.616,59 €

Total

26.600,33 €

Lot 2. Servei de consergeria i taquilla

Import total

Preu base de licitació

21.200,55 €

IVA (21%)
Total
Lot 3. Personal de regidoria

4.452,12 €
25.652,67 €

Import total
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Preu base de licitació

8.164,80 €

IVA (21%)

1.714,61 €

Total

9.879,41 €

Lot 4. Personal de suport tècnic

Import total

Preu base de licitació

19.475,38 €

IVA (21%)
Total

4.089,83 €
23.565,21 €

El pressupost total del contracte és el següent:

Concepte

Import total

Preu base de licitació

70.824,47 €

IVA (21%)

14.873,14 €

Total

85.697,61 €

7.2 Desglossament net (IVA exclòs) del pressupost
S’adjunta informe justificatiu del preu del contracte i del VEC d’acord amb l’art. 101 de la LCSP.
Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte inclou l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa contractista,
incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord amb la previsió de
l’article 101 de la LCSP.
Import període inicial del contracte (sense IVA)

70.824,47 €

Import pròrrogues (sense IVA)

--- €

Import modificacions (sense IVA)

--- €

Total VEC

70.824,47 €

TERCER.- PUBLICAR la rectificació dels Plecs de clàusules administratives al perfil del
contractant sense necessitat d’haver de reiniciar el còmput per a la presentació d’ofertes, atès
que es tracta d’un error aritmètic, manifest, evident i detectable pels licitadors amb el càlcul dels
preus unitaris amb les hores previstes i atès que es tracta d’una diferència a l’alça que no
produeix indefensió ni atempta contra el principi d’igualtat.
QUART.- TRASLLADAR aquesta resolució la Intervenció i la Tresoreria municipals
F_GRPFIRMA_TINÈNCIES

F_FIRMA_16
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