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La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 04 d'abril de
2022, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
14 .- Rectificació d'errada en el plec de clàusules administratives del contracte
de gestió integral de RRHH, que inclou el subministrament, instal·lació,
personalització, parametrització i manteniment d'un sistema informàtic en
modalitat SaaS (exp. 5076/22).
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 14 de març de 2022, va aprovar
l'expedient de contractació relatiu al servei de gestió integral de RRHH, que inclou el
subministrament, la instal·lació, la personalització, la parametrització i el manteniment d’un
sistema informàtic en modalitat SaaS (software as a Service), mitjançant tramitació
ordinària, procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, amb pluralitat de criteris
de valoració: automàtics i de judici de valor.
L’acord d’aprovació de l’expedient de contractació i la documentació relativa al contracte
van ser publicats al DOUE i al perfil del contractant en data 18 de març de 2022, obrint-se,
a partir d’aquest moment, el termini de presentació de proposicions per les empreses
licitadores, el qual finalitza el proper 14 d’abril de 2022.
Atès que s’ha advertit error en el càlcul del valor estimat del contracte, pel que s’havia
determinat un import de 576.960 €. quan la quantia correcte és de 387.960 €, atenent als
diferents pressupostos màxim establerts per a cada anualitat de contracte, incloses les
pròrrogues i modificacions, en lloc del valor del pressupost màxim de licitació per a totes les
possibles anualitats del contracte, més les modificacions, com erròniament s’havia estipulat.
Aquesta incidència ha estat informada en el perfil del contractant mitjançant la corresponent
esmena, pendent de prendre l’acord corresponent.
De conformitat amb el contingut de l’article 122 de la Llei 9/2017, de Contractes del
sector públic, relatiu al plec de clàusules administratives, que indica que podran ser
modificats amb posterioritat a la seva aprovació per d’error material, de fet o aritmètic.
En altre cas, la modificació comportarà la retroacció de les actuacions.
L’article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques, relatiu a la rectificació d’errors, indica que les Administracions
Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, els errors
materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.
De conformitat amb l’informe jurídic amb codi del document CON16I00JI, que consta a
l’expedient.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local s’acorda per unanimitat:
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Primer.- Rectificar l’errada aritmètica detectada a la clàusula II.2 del plec de clàusules
administratives que regeix la contractació del servei de gestió integral de RRHH, que
inclou el subministrament, la instal·lació, la personalització, la parametrització i el
manteniment d’un sistema informàtic en modalitat SaaS (software as a Service),de
conformitat amb l’art. 122 de la LLCSP, per error material en el següent sentit:
On diu:
Clàusula II.2.- Valor estimat del contracte
El valor estimat d'aquest contracte, segons l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic és de 576.960 € IVA exclòs, de conformitat
amb el següent desglossament:
TOTAL
VEC

Pressupost
de licitació

576.960 €

120.200 €

Període
contracte 2
anys
240.400 €

Modificacions
20%

Pròrrogues, 2 anys

96.160 €

240.400 €

Ha de dir:
Clàusula II.2.- Valor estimat del contracte
El valor estimat d'aquest contracte, segons l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic és de 387.960 € IVA exclòs, de conformitat
amb el següent desglossament:
TOTAL VEC

Pressupost de
licitació

387.960 €

120.200 €

Període 1er
any
contracte
120.200€

Període
2n
any
contracte
92.700 €

Pròrrogues, 2
anys

Modificacions
20%

110.400 €

64.660 €

Segon.- Notificar aquest acord als departaments de Comptabilitat, Sistemes i TIC,
Prevenció de riscos laborals i al responsable del contracte.
Tercer.- Anunciar el present acord rectificatiu al DOUE i al perfil del contractant, atorgant
nou termini de presentació d’ofertes.
El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC
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