AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DECRET DE L’ALCALDIA
Assumpte: MODIFICACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA
MOBILITAT URBANA I SOSTENIBLE DE MOLLERUSSA. EXP. 1412-3-2021.

DE
DE

En la data 17 de setembre de 2021, per mitjà del Decret de l’Alcaldia RESOL 2021/1735, es
aprovar l’expedient de contractació del SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT
URBANA I SOSTENIBLE DE MOLLERUSSA. EXP. 1412-3-2021, així com el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen el procediment,
mitjançant el procediment obert i la tramitació administrativa ordinària.
En la data 20 de setembre de 2021 es va publicar l’anunci de la convocatòria de la licitació al
Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, establint el termini de 15 dies naturals
per a la presentació de proposicions. Posteriorment, s’ha observat l’existència d’unes errades
de tipus material en les prescripcions tècniques pel que fa referència a la puntuació
assignada als criteris d’adjudicació.
L’article 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix
que el plec de prescripcions tècniques particulars es podran modificar per error material, de
fet o aritmètic i que en tals supòsits les actuacions s’hauran de retrotraure.
L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que
és possible l’avocació de competències delegades per tal de que l’òrgan delegant pugui
conèixer i resoldre assumptes determinats, sempre que concorrin circumstàncies de caràcter
tècnic, econòmic, social, jurídic o territorial que ho facin convenient.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i atenent a les facultats que legalment tinc
atribuïdes, RESOLC:
Primer. AVOCAR les competències delegades a la Junta de Govern Local en matèria de
contractació i en conseqüència, aprovar la MODIFICACIÓ del PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ del SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA
DE MOBILITAT URBANA I SOSTENIBLE DE MOLLERUSSA. EXP. 1412-3-2021, en els
termes següents:
1. On hi diu:
...//...

B. Criteris d’adjudicació avaluables automàticament

(Màxim 40 Punts)

1. Proposta econòmica

(Màxim 10 Punts)

Serà igual o inferior al pressupost base de licitació, anirà signada electrònicament pel
licitador i es puntuarà de conformitat amb la fórmula següent, puntuable fins un màxim de
10 punts:
𝑃𝑖 =

𝑂𝑃𝑖 ‒ 0𝑇
𝑂𝑃𝑚𝑖𝑛 ‒ 0𝑇

* P max

Essent
Pi = Puntuació de l’oferta analitzada
Opi = Oferta de preu analitzada.
OT = Oferta tipus. Import de licitació.
OPmin = Oferta de preu més baixa del full d’obertura d’ofertes econòmiques.
Pmax = Puntuació màxima.
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Pel que fa a la puntuació mínima 0 punts, s’atorgarà a l’oferta econòmica que coincideixi
amb el import de licitació, és a dir, que no suposi cap avantatge econòmic per raó del preu.
Pel que fa a la puntuació màxima, és a dir 10 punts, s’atorgarà a l’oferta econòmica que, en
atenció al conjunt de les proposades, sigui una baixa que se situï en el llindar de la
temeritat, prèviament definida pels mateixos plecs per remissió al RCAP, sense incórrer-hi.
Un cop definida la màxima puntuació assolible, no inclosa en presumpció de temeritat,
s’atorgarà la puntuació de forma proporcional a la baixa.”
...//...
Hi ha de dir:
...//...

B. Criteris d’adjudicació avaluables automàticament

(Màxim 40 Punts)

1. Proposta econòmica

(Màxim 15 Punts)

Serà igual o inferior al pressupost base de licitació, anirà signada electrònicament pel
licitador i es puntuarà de conformitat amb la fórmula següent, puntuable fins un màxim de
15 punts:
𝑃𝑖 =

𝑂𝑃𝑖 ‒ 0𝑇
𝑂𝑃𝑚𝑖𝑛 ‒ 0𝑇

* P max

Essent
Pi = Puntuació de l’oferta analitzada
Opi = Oferta de preu analitzada.
OT = Oferta tipus. Import de licitació.
OPmin = Oferta de preu més baixa del full d’obertura d’ofertes econòmiques.
Pmax = Puntuació màxima.
Pel que fa a la puntuació mínima 0 punts, s’atorgarà a l’oferta econòmica que coincideixi
amb el import de licitació, és a dir, que no suposi cap avantatge econòmic per raó del preu.
Pel que fa a la puntuació màxima, és a dir 15 punts, s’atorgarà a l’oferta econòmica que, en
atenció al conjunt de les proposades, sigui una baixa que se situï en el llindar de la
temeritat, prèviament definida pels mateixos plecs per remissió al RCAP, sense incórrer-hi.
Un cop definida la màxima puntuació assolible, no inclosa en presumpció de temeritat,
s’atorgarà la puntuació de forma proporcional a la baixa.”
...//...
Segon. Retrotreure les actuacions i autoritzar la publicació d’una nova convocatòria de
licitació pel termini de pel termini de quinze (15) dies naturals, comptats des de l’endemà
de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es clourà l'indicat termini el primer
dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a les 13.00 hores del darrer dia
hàbil.
Mollerussa, a la data de la signatura electrònica.
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