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AJUNTAMENT DE MANLLEU

Contracte de la prestació del servei de la piscina
municipal d'estiu de Manlleu

Localització de l'activitat

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació: Rectificació d’error en el càlcul de calendaris d’hores de servei dels Plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques del contracte de la prestació del servei de
la piscina municipal d'estiu de Manlleu.
Relació de fets:
1. Per la Resolució d’Alcaldia DEC/470/2020, de 18 de març, es va acordar aprovar
l’expedient de licitació del contracte de la prestació del servei de la piscina municipal d’estiu
de Manlleu, així com el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques corresponents.
2. S’ha observat que el plecs de clàusules administratives particulars, així com el plec de
prescripcions tècniques referents al contracte contenen errors en el càlcul de calendaris
d’hores de servei, que cal esmenar, concretament es detecten els següents errors:
- Calendari servei manteniment: falten 18 hores de servei
- Calendari servei taquilla: falten 15 hores de servei
- Calendari servei de seguretat: falten 7 hores de servei
3. Com a conseqüència aquests errors en el recompte d’hores necessàries, repercuteixen en
els imports econòmics que figuren en els plecs, i per tant, cal rectificar-los. L’import total
amb IVA del contracte passa dels 71.843,44 € a 72.496,35 €.
Fonaments de dret:
I. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, regula que les Administracions Públiques podran,
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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Tanmateix, mitjançant la Resolució de l’Alcaldia DEC/1028/2019 de 21 de juny, l’alcalde va
delegar dites competències en relació a la rectificació d’errors detectats en els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques relatius a un expedient de
contractació administrativa, entre altres, a la Junta de Govern Local. No obstant això, al
tractar-se d’un òrgan col·legiat, cal avocar la competència per tal de poder aprovar la
rectificació d’errors d’acord amb el que preveuen els articles 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Per tant,
RESOLC:
Primer. Avocar temporalment la competència delegada per Resolució de l’Alcaldia
DEC/1028/2019, de 21 de juny de 2019, en la Junta de Govern Local en matèria de
rectificació d’errors detectats en els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques relatius a un expedient de contractació administrativa. Aquesta
avocació té per únic objectiu dictar la present Resolució i deixarà de tenir efectes amb
l’esgotament d’aquest acte.
Segon. Rectificar, d’ofici, l’error en el càlcul de calendaris d’hores de servei dels plecs de
clàusules administratives particulars i dels plecs de prescripcions tècniques de l’expedient de
contractació del contracte de la prestació del servei de la piscina municipal d’estiu de
Manlleu, que s’annexen a aquesta resolució amb la seva versió rectificada, efectuant-se les
modificacions següents:
-

Clàusula 4.- Serveis a prestar, del plec de prescripcions tècniques:
4.2. - Taquillatge: s’han canviat les hores de servei pels taquillers: 973 h.
4.3. - Manteniment: s’han canviat les hores de servei per manteniment: 545,50 h.
4.4.- Vigilància: s’han canviat les hores de servei per vigilància: 554,50 h en calendari +
35 h en bossa = 589,50 h.

-

Apartat B. Dades econòmiques del quadre de característiques del plec administratiu:
s’han modificat els imports que consten marcats en gris a continuació:

B.2. Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 72.496,35 €
Import (sense IVA): 59.914,34 €
Import IVA: 12.582,01 € - Tipus d’IVA aplicable: 21%
Costos directes:
- Salaris personal: 42.277,46 €
- Direcció tècnica: 4.020 €
- Plus diumenges: 411,38 €
- Material divers: 4.500,00 €
Total: 51.208,84 €
Costos indirectes:
- Benefici industrial (7% sobre import base licitació sense iva): 3.584,62 €
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- Despeses generals (10% sobre import base licitació sense iva): 5.120,88 €
Total: 8.705,50 €
Costos salarials:
- Socorristes: 17.847,00 €
- Taquillers: 11.121,39 €
- Operaris manteniment: 6.235,07 €
- Vigilància: 7.074,00 €
- Direcció tècnica: 4.020,00 €
- Plus diumenges: 411,38 €
Conveni col·lectiu d’aplicació:
Empreses i entitats privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat
esportiva i de lleure.
Identificador: 20020830C1
*El càlcul detallat dels costos consta en l’Annex X del Quadern d’Annexos.
B.3. Preu màxim per anualitat (IVA inclòs): 72.496,35 €
Import (sense IVA): 59.914,34 €
Import IVA: 12.582,01 € - Tipus d’IVA aplicable: 21%
B.4. Valor estimat del contracte (sense IVA): 62.414,34 €
-

-

Import anual (sense IVA): 59.914,34 €
Facturació estimada bar: 2.500,00 €

També s’han modificat els calendaris d’aquests tres serveis en la part d’annexos, amb les
hores correctes:
 Annex V – Quadres horaris personal, del plec de prescripcions tècniques.
 Annex X – Pressupost personal piscina d’estiu 2020, del plec de clàusules
administratives particulars.

Tercer. Disposar la publicació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars rectificats al perfil del contractant de l’Ajuntament únicament a efectes
informatius.
Quart. Comunicar l’adopció d’aquests acords a l’interventor municipal i al cap del Servei
d’Esports, aquest últim en qualitat de persona responsable del contracte, pel seu
coneixement i efectes oportuns.
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