RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Barcelona, a la data de la signatura digital

ANTECEDENTS DE FET
El Consorci Català pel Desenvolupament Local, actualment, està portant a terme la licitació
de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient de contractació 2019.06).

Posteriorment, analitzant les dades publicades en el perfil, s’ha constat l’existència d’un error
material en l’annex 4.b (“Proposició econòmica i altres criteris objectius”), error consistent en
atribuir un dels criteris d’adjudicació dels lots d’asfaltatge (increment de l’ús material fresat
en la barreja a emprar), als lots de treballs de pintura (lots del 43 al 50).
Aquest fet va en contra del que recull el propi PCAP a la seva clàusula 17, pàgines 42 i 43, que
diu, literalment:
“LOTS 43 A 50 (TREBALLS DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA), FINS A UN MÀXIM DE 86 PUNTS
1. Proposició econòmica, fins a un màxim de 81 punts
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En data de 7 d’abril de 2022 es va publicar en el perfil de contractant el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (en endavant, PCAP) i resta de documentació relativa a la dita
licitació.

Pel que fa als lots 43 a 50, les empreses licitadores presentaran el corresponent annex
núm. 04.B, als efectes de l’avaluació de la proposició econòmica, que es realitzarà de
conformitat amb la fórmula que seguidament es detalla. Els punts es distribuiran de forma
proporcional (major puntuació el major preu1), fins un màxim de 81 punts.
Tots els càlculs que es facin a la present licitació per la determinació de les ofertes més
avantatjoses es faran amb un màxim de fins a dos decimals.
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La puntuació s’obtindrà segons la següent fórmula:
Pi= 81 x (PEPi/PEPma)
On:
i = identificador de cadascun dels licitadors.
Pi = Puntuació obtinguda per cada licitador.
PEPma = Proposició econòmica ponderada més alta.
Es defineix com a preu (Pij), el descompte en percentatge proposat per cadascuna de les famílies
relacionades en la taula anterior, el qual s’aplicarà sobre els preus de sortida de les partides que
integren el Banc de dades ACM que s’adjunta com a annex informatiu E, als presents plecs.
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PEPi = Proposició econòmica ponderada de cada licitador.
La proposició econòmica ponderada (PEPi) es calcularà d’acord amb els pesos que es
detallen a continuació, els quals s’aplicaran als diferents preus proposats i seguidament,
se’n farà el sumatori per tal d’obtenir l’oferta econòmica ponderada:
PEPi =  j=1 4 Pij x PESj /100
On:
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j
1
4
6
8

Descripció família de treballs relacionats amb l’asfaltatge
Senyalització horitzontal i vertical
Paviments aglomerats
Voreres i paviments prefabricats
Comuns

PES(j)
85
5
5
5

S’adjunta com annex informatiu D un fitxer excel on es detallen les partides d’obra
d’urbanització assignades a la família de treballs de Senyalització horitzontal i vertical (1),
la família de Paviments aglomerats (4), la família de Voreres i paviments prefabricats (6) i a
la família de Comuns (8).
La proposició econòmica serà el descompte en percentatge proposat sobre els preus de
sortida de les partides d’obra d’urbanització, per les famílies 1, 4, 6 i 8, del Banc de dades
ACM, que s’adjunta com a annex informatiu E.2, als presents plecs.
2. Ampliació del termini de garantia, fins a un màxim de 3 punts
Ampliació del termini de garantia a raó de 0,25 punts per cada mes que s’amplii el termini
de garantia, fins a un màxim de 12 mesos.
3. Millora del temps de resposta a les actuacions objecte del contracte, a partir del
mínim definit en el PCAP i PPT, fins a un màxim de 2 punts
El PPT defineix un termini màxim d’execució per la realització de les prestacions
contingudes en aquests lots. Els licitadors podran millorar aquest temps previst, atorgantse com a màxim 2 punts a la millora de la resposta en condicions ordinàries. Aquests punts
es distribuiran d’acord amb la següent escala, partint dels dos mesos per l’execució de les
actuacions des de l’adjudicació del contracte basat:
 Reducció en una setmana respecte al termini màxim previst de dos mesos: 1 punt.
 Reducció de dues setmanes respecte al termini màxim previst de dos mesos: 2
punts.
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i = identificador de cadascun dels licitadors.
j = identificador de cadascuna de les prestacions que inclou la proposició econòmica.
Pij = Preu proposat pel licitador (i) per la família de treballs a realitzar (j).
PESj = Ponderació de la família de treballs a realitzar (j)
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Aquests punts no són cumulatius entre si.
Les reduccions s’hauran d’indicar en el quadre que figura en l’annex núm. 04.B, no podentse indicar un altre tipus de reducció diferent a les opcions que figuren a l’esmentat quadre.
En aquests casos, la proposició s’entendrà com a no efectuada.”
En definitiva, els plecs determinen clarament quins són els criteris objectius que permetran la
valoració de les ofertes relatives als treballs de senyalització viària, i en cap cas un error
material en el document Annex 04.B, el qual no té substantivitat pròpia, pot anar contra el
contingut dels propis plecs.
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FONAMENTS DE DRET
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
aritmèticsque existeixin en els seus actes administratius.
Atesos els acords adoptats en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de 28 d’octubre de
2019 i d’acord amb les facultats que tinc atribuïdes en virtut dels Estatuts del CCDL.

RESOLC :
Primer.- Aprovar la rectificació dels error material detectat en l’annex número 4.b del PCAP
de la present licitació (a presentar en els sobre c dels lots 43 a 50), i esmenar aquest error en
el sentit indicar en la clàusula 17, pàgines 42 i 43 del PCAP, reproduïda en els antecedents de
fet. S’acompanya a aquesta resolució, com annex únic de la mateixa, la versió esmenada de
l’Annex 04.B dels plecs.
Segon.- Posar en coneixement general el contingut i abast d'aquesta resolució mitjançant la
publicació de la correcció d’errada en el perfil de contractant del CCDL.
Tercer.- Ordenar que es porti a terme la rectificació dels errors materials, de fet i/o aritmètics
continguts en l’Annex núm. 04.B del PCAP, 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.
Quart.- 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.
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Aquests errors no suposen alteració dels plecs, i responen a errors materials en la
transcripció de la versió que hauria d’haver estat definitiva del PCAP, error que neix de
l’existència de diverses versions de treball dels mateixos abans de la seva publicació
definitiva.
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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,
La Secretària del CCDL
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Maria de Aránzazu Casals Roldan
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ANNEX ÚNIC DE LA PRESENT RESOLUCIÓ
Annex núm. 4.B
A PRESENTAR EN EL SOBRE C
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS OBJECTIUS
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El/la senyor/a ............................................................., com a ...........................................
(senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a,
apoderat/da,....), declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l’Acord marc d’obres
d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06) que
l’empresa ............................................................................................., fa la següent proposta:
Lot pel qual
proposició:

es

presenta

aquesta

1.- PROPOSICIÓ ECONÒMICA, FINS A 81 PUNTS
Els punts es distribuiran de forma proporcional inversa (major puntuació al major preu2),
La clàusula 18 del PCAP determina com es procedirà a calcular la proposició econòmica final a
partir dels preus proposats per cada família de treballs a realitzar. Els licitadors han d’indicar
un tant per cent de baixa sobre els preus indicats per cada família.

1
4
6
8

DESCRIPCIÓ FAMÍLIA DE TREBALLS % BAIXA
RELACIONATS AMB L’ASFALTATGE OFERT
Senyalització horitzontal i vertical
Paviments aglomerats
Voreres i paviments prefabricats
Comuns

2.- AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA, FINS A UN MÀXIM DE 3 PUNTS.
Ampliació del termini de garantia a raó de 0,25 punts per cada mes que s’ampliï el termini de
garantia, fins a un màxim de 12 mesos. Els licitadors hauran d’indicar quants mesos, amb un
màxim de 12, ofereixen en ampliació de la garantia.
Mesos oferts en ampliació de garantia
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Es defineix com a preu, el descompte en percentatge proposat per cadascuna de les famílies relacionades en la
taula anterior, el qual s’aplicarà sobre els preus de sortida de les partides que integren el Banc de dades ACM que
s’adjunta com a annex informatiu E, als presents plecs.
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3.- MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA A LES ACTUACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE, A
PARTIR DEL MÍNIM DEFINIT EN EL PCAP I PPT, FINS A UN MÀXIM DE 2 PUNTS
Els licitador que vulguin presentar oferta en aquest punt hauran d’indicar, amb una X quina és
la seva oferta. Només es podrà indicar una de les tres opcions presents al quadre inferior,
opcions que no són cumulatives entre si. En cas d’indicar-se vàries opcions es tindrà en compte
l’opció amb la més gran puntuació.
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Notes:



Totes les xifres aportades s’expressaran en xifres amb dos decimals (tret dels mesos,
que ho seran en nombres sencers)
Es valorarà cada ítem d’acord amb el que es preveu a la clàusula 18 del PCAP.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc, data i signatura electrònica)
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Reducció en 1 setmana respecte al termini màxim previst de dos mesos
Reducció en 2 setmanes respecte al termini màxim previst de dos mesos
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