DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica
Antecedents
En data 7 de juliol del 2021 el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar
l’expedient de contractació per licitar el servei de telecomunicacions del Consell Comarcal de la
Garrotxa, del Consorci d’acció social de la Garrotxa i del Consorci de medi ambient i salut pública de la
Garrotxa, mitjançant procediment obert i per el següent pressupost base segons lots:
LOT 1 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
- Import (IVA inclòs): 45.600,06€
- Import (sense IVA): 37.686,00€
- Import IVA: 7.914,06€ - Tipus d’IVA aplicable: 21%
LOT 2 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA
GARROTXA (CASG)
- Import (IVA inclòs): 70.000,05€
- Import (sense IVA): 57.851,28€
- Import IVA: 12.148,77€ - Tipus d’IVA aplicable: 21%
LOT 3 – SERVEI DE TELECOMUNICACIONS CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT
PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA)
- Import (IVA inclòs): 8.631,27 €
- Import (sense IVA): 7.133,28 €
- Import IVA: 1.497,99 € - Tipus d’IVA aplicable: 21%
El valor estimat del contracte s’establí en 205.341,12 € ( sense IVA) que inclou la durada principal del
contracte, les possibles pròrrogues i les modificacions previstes en el PCAP i es va publicar al perfil del
contractant el dia 9 de juliol de 2021.
No obstant això, un cop publicat al perfil del contractant i segons manifesta l’informe del tècnic del
Consorci SIGMA que consta a l’expedient, al plec de clàusules administratives hi consta un error en els
apartats “Pressupost base de licitació” i “Preu màxim anualitat” del LOT 3 – SERVEI DE
TELECOMUNICACIONS CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA
(SIGMA) que respon a una errada en la transcripció de l’Import del pressupost base de licitació que de
retruc també afecta al valor estimat del contracte en global i a l’import de la solvència tècnica.
Concretament els imports del LOT 3 incorrectes (columna esquerra) i els imports que serien correctes (
columna dreta) són els següents:

Imports incorrectes

Imports correctes
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-

Pressupost base de licitació
Import (IVA inclòs): 7.051,78
Import (sense IVA): 5.827,92€
Import IVA: 1.223,86€
Tipus d’IVA aplicable: 21%



Pressupost base de licitació:
-Import (IVA inclòs): 8.631,27 €
-Import (sense IVA): 7.133,28 €
-Import IVA:1.497,99 €
-Tipus d’IVA aplicable: 21%


-

Preu màxim anualitat
Import (IVA inclòs): 3.525,89€
Import (sense IVA): 2.913,96€
Import IVA: 611,93€ Tipus d’IVA aplicable: 21%



Preu màxim anualitat:
-Import (IVA inclòs): 4.315,63 €
-Import (sense IVA): 3.566,64 €
-Import IVA: 748,99 €
-Tipus d’IVA aplicable: 21%



Valor estimat del contracte: 202.730,40 €



Valor estimat del contracte: 205.341,12 €

Considerant que aquest error modifica una part essencial del contracte no susceptible de ser esmenada
com a errada material, es proposa acordar el desistiment de l’acord aprovat pel Consell de Presidència
en data 7 de juliol de 2021 i aprovar una nova obertura del procés de licitació amb els plecs que
conformen l’expedient degudament corregits.
Així mateix, i per no dilatar els terminis inicialment previstos de la licitació d’aquest contracte, es proposa
avocar la competència per aquest acte donant compte d’aquesta resolució a la propera sessió de
Consell de Presidència que es dugui a terme.
Fonaments de dret
Article 159 i altres concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del Sector Públic.
Decret de delegació de competències del President al Consell de Presidència de 17 de juliol de 2019.
Per tot l’anterior,
Decreto:
1. Avocar la competència per aquest acte.
2. Desistir de l’acord de data 7 de juliol de 2021 aprovat pel Consell de Presidència pel qual s’aprovà
l’expedient de contractació del servei de telecomunicacions del Consell Comarcal de la Garrotxa, del
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la
Garrotxa (SIGMA), mitjançant procediment obert.
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3. Anul·lar del perfil del contractant els plecs publicats el dia 9 de juliol de 2021.
4. Aprovar l’expedient de contractació administrativa del contracte de servei de telecomunicacions del
Consell Comarcal de la Garrotxa, del Consorci d’acció social de la Garrotxa i del Consorci de
medi ambient i salut pública de la Garrotxa, mitjançant procediment obert
5. Disposar simultàniament l’obertura del procediment de licitació mitjançant un procediment obert, en
què l'adjudicació recaurà en la proposta econòmicament més avantatjosa després de valorar varis
criteris d'adjudicació d'acord amb els procediments definits en el Plec de clàusules administratives
particulars.
6. Autoritzar la despesa en l’aprovació del corresponent expedient a les aplicació pressupostàries:




Consell Comarcal de la Garrotxa: 2021 20 920 222000 “Telefonia i dades”
Consorci d’acció social de la Garrotxa: 2021 00 231 22200 “Telèfon”
Consorci de medi ambient i salut pública de la Garrotxa: 2021 01 920 22200 “Comunicacions
Telefòniques”

7. Donar compte d’aquesta resolució en el proper Consell de Presidència que es dugui a terme.
Publicitat
1. Fer públic els presents acords i els Plecs a través del perfil del contractant del Consell Comarcal de
la Garrotxa, allotjat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/garrotxa/customProf
Comunicació
1. Notificar aquests acords als interessats que van consultar l’expedient de contractació inicialment
publicat al perfil del contractant en data 9 de juliol.

Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594
www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat - NIF P-6700007-E

