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Expedient de contractació núm. 2021.07
Acord marc de serveis de consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Barcelona, a la data de signatura electrònica
ANTECEDENTS DE FET

Maria de Aranzazu Casals
Roldan

En data de 6 d’abril 2022 es va publicar en el perfil de contractant el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (en endavant, PCAP), el Plec de Prescripcions Tècniques (en
endavant PPT) i la resta de documentació relativa a la dita licitació.
Posteriorment, analitzant les dades publicades en el perfil i tenint en compte les preguntes
realitzades per les empreses interessades, abans de finalitzar el termini de presentació de les
ofertes, i sense que consti cap oferta presentada, s’ha constat l’existència de diversos errors
materials, de fet i/o aritmètics en l’Annex 03 del PCAP i en la clàusula 6 del PPT que es detallen
seguidament:
PRIMER.- A la clàusula 18 del PCAP, consistent en els criteris de valoració de les proposicions,
concretament, en el de “Mesures de conciliació de l’empresa entre la vida personal i laboral”
en cadascun dels criteris subjectes a un judici de valor per cadascun dels lots apareix un
quadre amb les diferents opcions de mesures que es poden adoptar. L’error detectat té relació
amb els annexos 03.a, 03.b i 03.c on exactament s’ha detectat una incongruència entre el
quadre que apareix en aquests i el quadre de la clàusula 18 del PCAP que hauria d’ésser
exactament el mateix.
En definitiva, els plecs determinen clarament en la clàusula 18 del PCAP quins són els criteris
de valoració de les ofertes, i en cap cas un error material en els documents Annex 03.a, 03.b i
03.c, els quals no tenen substantivitat pròpia, poden anar contra el contingut dels propis plecs.
Així doncs, els annexes 03.a, 03.b i 03.c s’han de corregir d’acord amb les previsions de la
clàusula 18 del PCAP.
SEGON.- A la clàusula 6 del PPT, consistent en la definició dels serveis i prestacions,
concretament, a l’apartat de Mapatge corresponent als lots 1 i 2 s’ha detectat que per error
s’havia omès incorporar el quadre amb el detall de la previsió d’hores de realització dels
treballs objecte del lot en funció del tipus d’entitat a la qual van dirigits aquests.
Aquest error per omissió no suposa alteració de les prestacions contingudes en el PPT, i
responen a errors materials en la transcripció de la versió que hauria d’haver estat definitiva
del PPT, error que neix de l’existència de diverses versions de treball dels mateixos abans de
la seva publicació definitiva.

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

25/04/2022 Presidència CCDL

Signatura 2 de 2

25/04/2022 Secretaria CCDL

El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), actualment, està portant a
terme la licitació de l’Acord marc de serveis de consultoria per a la preparació i tramitació de
subvencions, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm.
2021.07).
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FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- El procediment de licitació es troba en fase de tramitació inicial, havent-se procedit
únicament a la publicació de l’anunci en el perfil de contractant del CCDL.

Maria de Aranzazu Casals
Roldan
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25/04/2022 Secretaria CCDL

SEGON.- Atès que l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
de les Administracions Públiques disposa que les Administracions Públiques podran rectificar
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics que existeixin en els seus actes administratius
En aquest sentit, l’article 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), estableix que
els PCAP s’han d’aprovar prèviament a l’autorització de la despesa o conjuntament amb ella i
sempre abans de la licitació del contracte i només podran ser modificats amb posterioritat per
un error material, de fet o aritmètic.
Atès que les correccions i els aclariments introduïts no porten causa de cap infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d'adjudicació.
TERCER.- Atesos els acords adoptats en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de 7 de
febrer de 2022 i d’acord amb les facultats que tinc atribuïdes en virtut dels Estatuts del CCDL.
RESOLC :
Primer.- Aprovar la rectificació dels errors materials, de fet i/o aritmètics relacionats a la part
expositiva de la present Resolució detectats el PCAP i en el PPT, en els següents termes:
PCAP

Mesures de conciliació entre la vida personal i laboral (fins a un màxim de 4 punts). Indicar amb una
X si es disposa de la mesura.

Possibilitat de compactació de jornada
teletreball
Horari laboral coincident amb l’horari escolar
Flexibilitat horària a l’entrada i sortida

i

Lluís Soler i Panisello
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25/04/2022 Presidència CCDL

 Als annexos 03.a,03.b i 03.c del PCAP, consistent en l’annex de proposició tècnica
(Sobre B), on diu:
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Altres (tiquet escola bressol, permisos específics
més enllà dels establerts pel conveni sectorial,
etc.)

Ha de dir:
Mesures de conciliació entre la vida personal i laboral (fins a un màxim de 4 punts). Indicar amb una
X si es disposa de la mesura.

Maria de Aranzazu Casals
Roldan
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Possibilitat de compactació de jornada
Possibilitat de teletreball
Flexibilitat horària a l’entrada i sortida
Altres (tiquet escola bressol, permisos específics
més enllà dels establerts pel conveni sectorial, etc.)
PPT
 Incorporar en el PPT, a la clàusula 6 “Lot 01. Servei de detecció de possibles línies
d’ajut estatals o nacionals i europees amb autoritat de gestió estatal o nacional” , el
següent:
Classificació per complexitat de projecte
Atenent que la detecció d’ajuts pot ser de diferent complexitat en funció del tipus d’entitat a la
que va dirigida, es proposa la classificació dels treballs segons aquesta. En base a això, es
defineixen una dedicació en hores aproximades segons la grandària de l’ens destinatari del
servei de detecció d’ajuts:

Nombre
sessions

Municipis fins a 5000 habitants
Municipis entre 5001 i 20.000 habitants

Fins a 3
Fins a 4

8
12

12
24

20
36

Municipis entre 20.001 i 50.000 habitants
Consells Comarcals

Fins a 6
Fins a 6

18
20

32
34

50
54

Tipus entitat local
25/04/2022 Presidència CCDL

Previsió hores
Anàlisi
informació i
generació del
document

Previsió hores
Entrevistes,
reunions,
presentacions

Previsió
hores
Totals

 Incorporar en el PPT, a la clàusula 6 “Lot 01. Servei de detecció de fons europeus” , el
següent:

Lluís Soler i Panisello
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Atenent que la detecció d’ajuts pot ser de diferent complexitat en funció del tipus d’entitat a la
que va dirigida, es proposa la classificació dels treballs segons aquesta. En base a això, es
defineixen una dedicació en hores aproximades segons la grandària de l’ens destinatari del
servei de detecció d’ajuts:
Tipus entitat local

Nombre
sessions

Previsió hores
Entrevistes,
reunions,
presentacions

Previsió hores
Totals

12

Previsió hores
Anàlisi
informació i
generació del
document
18

Municipis fins a 5000 habitants

Fins a 4

Municipis entre 5001 i 20.000
habitants
Municipis entre 20.001 i 50.000
habitants
Municipis entre 50.001 i 200.000
habitants
Consells Comarcals

Fins a 8

16

34

50

Fins a 10

20

50

70

Fins a 12

25

100

125

Àrea d'una Diputació

Fins a 10

20

50

70

Fins a 12

25

100

125

30

Segon.-. Ordenar que es porti a terme la rectificació dels errors materials, de fet i/o aritmètics,
ens els termes continguts a la present resolució, als efectes de poder continuar amb la
tramitació de l’expedient i procedir a la publicació dels plecs una vegada rectificats.
Tercer.- Donar compte de l’adopció de la present Resolució, en la propera sessió de la Comissió
Executiva del CCDL que se celebri, als efectes oportuns, així com els efectes de publicitat que
siguin preceptius.
Quart.- Posar en coneixement general el contingut i abast d'aquesta resolució mitjançant la
publicació de les esmenes en el perfil de contractant del CCDL.

25/04/2022 Presidència CCDL

Cinquè.- Ordenar la publicació del PCAP i del PPT modificats en el perfil de contractant del
CCDL.
I per que així consti als efectes oportuns, ho mano a Barcelona, a la data de la signatura digital,
amb el vistiplau de la Secretària de la Corporació.

El president
Lluis Soler i Panisello

Vistiplau,

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

La Secretària del CCDL
Maria de Aránzazu Casals Roldan
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