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

Maria de Aranzazu Casals
Roldan

1.- Davant aquest Consorci s’està tramitant per encàrrec de l’ACM un expedient administratiu
per la licitació d’un 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) per a la selecció d’empreses que puguin acomplir l’objecte del contracte de
conformitat amb l’article 221.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant, LCSP), en cada un dels vint-i-set lots, mitjançant procediment obert, en
que tot empresari interessat podrà presentar una proposició, restant exclosa tota negociació
dels termes del contracte, d’acord amb el que preveuen els articles 131 a 140 de la LCSP en
relació amb els articles 156 a 158 de la LCSP, amb diversos criteris d’adjudicació.
2.- El dia 22 d’abril de 2022, a les 10:00 hores, es va portar a terme una sessió explicativa
virtual, prèviament convocada mitjançant la publicació d’un avís al Perfil de contractant de
l’entitat, dels aspectes més importants de la licitació del present Acord marc (Expedient de
contractació núm. 2021.07), que aquesta entitat està portant a terme, destinada a totes
aquelles persones interessades en participar en la licitació.
3.- Com a resultat de l’esmentada sessió, així com de totes aquelles preguntes rebudes, ha
estat elaborat, pels Serveis tècnics de l’ACM, un document de preguntes i respostes, en relació
als plecs que regeixen la licitació de referència, titulat: “Respostes a les preguntes realitzades
per les empreses interessades en el procediment de licitació. Aquestes respostes basades en
els plecs aprovats pel CCDL tenen caràcter informatiu i interpretatiu. La seva finalitat és que
les empreses licitadores puguin presentar les ofertes amb la màxima informació possible,
d’acord amb el que disposa els plecs de clàusules administratives i tècniques de l’Acord marc,
així com la Llei de contractes del sector públic”.
4.- Dins del termini establert per a l’obtenció d’informació s’ha rebut un elevat nombre de
sol·licituds d’informació addicional rellevant sobre aspectes del PCAP i PPT d’aquest Acord
marc, així com també algunes peticions d’ampliació del termini per a la presentació d’ofertes,
tenint en compte la importància de poder disposar de les respostes a les preguntes formulades
per elaborar de forma correcta la seva oferta.
5.- A banda, s’ha detectat un error material en l’Annex 03.C consistent en la transcripció
errònia del títol del criteri d’adjudicació relatiu a la “Formació específica en l’àmbit de les
mesures antifrau, transparència, ètica pública, accés a la informació pública o bon govern”,
previst en la clàusula 18 del PCAP.

Lluís Soler i Panisello
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03/05/2022 Presidència CCDL
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04/05/2022 Secretaria CCDL
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En definitiva, els plecs determinen clarament en la clàusula 18 del PCAP quin és el l’àmbit de la
formació específica objecte de valoració, i en cap cas un error material en el document Annex
03.c, el qual no té substantivitat pròpia, pot anar contra el contingut dels propis plecs.
Així doncs, l’annex 03.c s’ha de corregir d’acord amb les previsions de la clàusula 18 del PCAP.
6.- Així mateix, a l’Annex 01 relatiu a la Declaració responsable ajustada al formulari DEUC,
s’ha detectat un error material a l’experiència requerida de l’equip mínim adscrit a l’execució
dels serveis objecte del lot 27, on s’indicava que era de 3 anys quan ha de ser de 2 anys,
d’acord amb l’establert al PPT.
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Signatura 2 de 2

04/05/2022 Secretaria CCDL

Així doncs, l’Annex 01 s’ha de corregir d’acord amb les previsions del PPT.
7.-A la vista de tot l’exposat, i en ares a facilitar la màxima concurrència en la presentació
d’ofertes per part del major número d’operadors econòmics interessats en aquesta licitació, la
secretaria del CCDL considera oportú l’ampliació del termini de presentació de proposicions,
que fineix el proper dimarts el proper dimarts 10 de maig de 2022, a les 15:00h, a l’empara de
les previsions de l’article 136.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP),
establint com a nou termini el proper dilluns 16 de maig de 2022, a les 23:59h.
Per aquest motiu i a l’empara de les atribucions que tinc conferides en virtut dels Estatuts de
l’entitat,
RESOLC:
Primer.- Aprovar el document de preguntes i respostes en relació als plecs que regeixen la
licitació de l’Acord marc 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), el
qual s’acompanya a la present com annex.

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

03/05/2022 Presidència CCDL

Segon.-Aprovar la rectificació de l’error material, de fet i/o aritmètics relacionat a la part
expositiva de la present Resolució detectat en el PCAP, en els següents termes:
 Annex 03.C (Lot 27) del PCAP
Allà on diu:
“Nivell de formació en l’àmbit de la tramitació, gestió o justificació de subvencions
(fins a un màxim de 7 punts)”
Ha de dir:
“Nivell de formació en l’àmbit de les mesures antifrau, transparència, ètica pública,
accés a la informació pública o bon govern (fins a 7 punts)”
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Tercer.- Aprovar la rectificació de l’error material, de fet i/o aritmètics relacionat a la part
expositiva de la present Resolució detectat a l’annex 01 (Declaració responsable ajustada al
formulari DEUC) , en els següents termes:
 Annex 01 -Equip mínim adscrit a l’execució dels serveis objecte del lot 27
Allà on diu:
“Experiència de 3 anys”
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“Experiència de 2 anys”
Quart.- Publicar-lo al Perfil de contractant de l’entitat.
Cinquè.- Donar compte a l’adopció de la present Resolució, als efectes escaient, en la propera
sessió que se celebri de la Comissió Executiva del CCDL, així com la resta d’efectes de publicitat
que siguin preceptius.
Sisè.- Ampliar el termini de presentació de proposicions, concedint un nou termini fins el dia
16 de maig de 2022, a les 23:59h.

Així ho disposo,
Davant meu,
El President,

Secretaria de la Diputació de Lleida i
del CCDL,

Lluís Soler i Panisello

Maria de Aránzazu Casals Roldan

Lluís Soler i Panisello
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04/05/2022 Secretaria CCDL

Ha de dir:
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