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Ajuntament de Mataró

DECRET
Assumpte: Modificació de plecs de diversos expedients per error en el termini previst per a la presentació
d’ofertes
Òrgan: Compres i Contractacions
Expedients: 2019/23725; 26943; 31642
Antecedents
1. Per decret núm. 5945/2019 de 17 de juliol, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat,
es va convocar licitació per al servei d’assessorament i defensa en l’àmbit penal del personal de
l’Ajuntament, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 49.400,00 euros,
IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no possibilitat de pròrroga i les
possibles modificacions previstes als plecs, el valor estimat del contracte

2. Per decret 6058/2019 de 19 de juliol, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, es va
convocar licitació per al servei de formació en l’àmbit del manteniment d’embarcacions d’esbarjo,
amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 22.784,46 euros, IVA no inclòs
(11.520 euros exempts d’IVA + 11.264,46 euros, IVA no inclòs).
A efectes de terminació del procediment aplicable el valor estimat del contracte és de 50.125,82 euros.

3. Per decret 5946/2019 de 17 de juliol, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, es va
convocar licitació per al servei de docència de perruqueria i estètica, amb un import fixat com a màxim
per a l’adjudicació del contracte de fins a 22.960,00 euros, IVA exempt.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i
modificacions contemplades als plecs, el valor estimat del contracte és de 50.125,85 euros.

4. En els corresponents decret es van aprovar els plec de condicions econòmico-administratives i tècniques
particular que regeixen la contractació dels serveis esmentats en els apartats anteriors, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert el primer i obert simplificats els altres dos.

5. Les clàusules del plec de clàusules administratives particulars relatives a “Documentació a presentar,
forma i contingut de les proposicions” preveien per error els següents terminis de presentació d’ofertes:
Serveis d’assessorament i defensa en l’àmbit penal:
“Tretzena. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions El termini de
presentació d’ofertes serà des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil de contractant i
fins el 6 de setembre de 2019. (...)”
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Servei de formació en l’àmbit del manteniment d’embarcacions d’esbarjo:
“Catorzena. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
1. Les proposicions per prendre part en aquesta contractació es presentaran electrònicament en
la plataforma de licitació electrònica VORTAL utilitzada per l’Ajuntament de Mataró, a partir de
l’endemà de la publicació de la licitació en el perfil del contractant i fins al 04/09/2019. (...)”
Servei de docència de perruqueria i estètica:
“Catorzena. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
1. Les proposicions per prendre part en aquesta contractació es presentaran electrònicament en
la plataformade licitació electrònica VORTAL utilitzada per l’Ajuntament de Mataró, a partir de
l’endemà de la publicació de la licitació en el perfil del contractant i fins al 04/09/2019.(...)”

6. Atès que el termini habitual per aquest tipus de licitacions és de 15 dies naturals, és convenient aprovar
una modificació dels plecs i establir un termini de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al
perfil del contractant.

7. Per tant, cal rectificar les respectives clàusules dels plecs de clàusules administratives i tècniques
particulars a què es fa referència en els punts anteriors, modificant el redactat en el sentit següent:
Serveis d’assessorament i defensa en l’àmbit penal:
“Tretzena. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
El termini de presentació d’ofertes serà de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà de la
publicació de l’anunci al Perfil del contractant. (...)”

Servei de formació en l’àmbit del manteniment d’embarcacions d’esbarjo:
“Catorzena. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
1. Les proposicions per prendre part en aquesta contractació es presentaran electrònicament en
la plataforma de licitació electrònica VORTAL utilitzada per l’Ajuntament de Mataró, serà de 15
dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil del contractant.
(...)”
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Servei de docència de perruqueria i estètica:
“Catorzena. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
1. Les proposicions per prendre part en aquesta contractació es presentaran electrònicament en
la plataforma de licitació electrònica VORTAL utilitzada per l’Ajuntament de Mataró, serà de 15
dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil del contractant.
(...)”

8. En virtut de l’exposat anteriorment, cal deixar sense efecte el termini de presentació d’ofertes atorgat
fins al 4 i 6 de setembre de 2019, establerts erròniament en els citats expedients.

Fonaments de dret
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per la que s’aprova la Llei del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, estableix la possibilitat de les Administracions públiques de
rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics continguts en els seus actes, d’ofici
o a instància de part.
És òrgan competent el regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, d’acord amb el Decret
d'Alcaldia núm. 4949/2019, de 18 de juny, de delegació de competències,

Conclusions
D’acord amb els fets i fonaments de dret abans esmentats qui subscriu considera que per l’òrgan
competent, procediria acordar:
PRIMER. Rectificar la clàusula tretzena dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars de
la contractació del servei d’assessorament i defensa en l’àmbit penal del personal de l’Ajuntament
de Mataró, aprovats per decret núm. 5945/2019 de data 17 de juliol, del regidor delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat, en el sentit següent:
“Tretzena. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
El termini de presentació d’ofertes serà de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà de la
publicació de l’anunci al Perfil del contractant. (...)”

SEGON. Rectificar la clàusula catorzena dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars
de la contractació del servei de formació en l’àmbit del manteniment d’embarcacions d’esbarjo,
aprovats per decret núm. 6058/2019 de data 19 de juliol, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, en el sentit següent:
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“Catorzena. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
1. Les proposicions per prendre part en aquesta contractació es presentaran electrònicament en
la plataforma de licitació electrònica VORTAL utilitzada per l’Ajuntament de Mataró, serà de 15
dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil del
contractant. (...)”

TERCER. Rectificar la clàusula catorzena dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars
de la contractació del servei de docència de perruqueria i estètica, aprovats per decret núm. 5946/2019
de data 17 de juliol, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en el sentit següent:
“Catorzena. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
1. Les proposicions per prendre part en aquesta contractació es presentaran electrònicament en
la plataforma de licitació electrònica VORTAL utilitzada per l’Ajuntament de Mataró, serà de 15
dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil del
contractant. (...)”
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