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Antecedents de fet
1. Per Decret 7227/2022, de data 9 de juny, aprovat per la Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea
de Feminisme, Benestar Animal i Participació es van aprovar els Plecs de clàusules
administratives particulars i el Quadre resum de característiques adjunt com Annex
núm. 1, que regeixen el contracte de serveis anomenat “Servei d’Informació, Atenció i
Acompanyament LGTBI”, amb el codi CPV 98113000-8 Serveis proporcionats per
organitzacions especialitzades, així com el Plec de clàusules tècniques particulars.
Igualment, aquest Decret va aprovar l’inici de l’expedient de contractació del servei
esmentat, mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost de licitació de
17.752,15 euros (IVA inclòs), essent l’IVA del 21% per un import de 3.080,95 euros i el
valor estimat del contracte de 61.619,04 euros, amb una durada prevista d’un any des
de l’1 de setembre de 2022 , i en cas que no s'hagi formalitzat a la data prevista, la
durada serà d'un any des de la formalització, amb possibilitat de tres prorrogues d’un
any de durada.
2. En data 15 de juny de 2022 es va publicar el preceptiu anunci de licitació de
l’expedient en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sabadell, amb els plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques i els corresponents annexes,
finalitzant el termini de presentacions el proper dia 30 de juny de 2022.
3. Un cop està l’anunci publicat, el servei ha detectat que a la clàusula Segona “Definició
del Servei” del Plec de clàusules tècniques particulars reguladores del contracte del
servei anomenat “Servei d’informació, atenció i acompanyament LGTBI” hi ha un error
en relació al total d’hores de cobertura. En aquesta clàusula s’indica erròniament que
“El servei ha d’oferir una cobertura anual de 312 hores anuals de cobertura del servei
més una borsa de 24 hores anuals per cobertures extraordinàries.”
El total d’hores de cobertura inicial i el de borsa d’hores indicat en aquest paràgraf és
erroni, essent el correcte 336 hores anuals, més una borsa de 22 hores anuals per
cobertures extraordinàries, segons s’indica correctament a la clàusula Quarta
“Organització del servei” a l’apartat “Personal adscrit al servei” i a l’Annex 2, on
s’indica que el sumatori de costos salarials és per 358 hores, resultat de sumar 336
més 22 hores.
4. La responsable jurídica de l’expedient informa, en data 30 de juny de 2022, que per tal
que els licitadors tinguin accés a la informació i documentació correcta de la licitació
publicada del contracte de serveis anomenat “Servei d’informació, atenció i
acompanyament LGTBI” abans de la presentació de la seva oferta, es considera
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necessari corregir l’error material comès en la clàusula Segona “Definició del Servei”
del Plec de clàusules tècniques particulars reguladores d’aquest contracte en el sentit
següent, tot respectant els principis d’igualtat, no discriminació i transparència:
On diu:
“El servei ha d’oferir una cobertura anual de 312 hores anuals de cobertura del
servei més una borsa de 24 hores anuals per cobertures extraordinàries.”
Ha de dir:
“El servei ha d’oferir una cobertura anual de 336 hores anuals de cobertura del
servei més una borsa de 22 hores anuals per cobertures extraordinàries.”
5. Aquest expedient no està subjecte al règim de fiscalització prèvia perquè no té
contingut econòmic.
Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
a) Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques
b) Article 124 i 136.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, (LCSP en endavant).
c) L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya
d) Decret d'Alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 13 de novembre de 2020
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1. D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Administracions públiques
podran fer, en qualsevol moment, rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics
existents als seus actes.
2. Segons l’article 124 de la LCSP estableix el següent en relació a la possibilitat de
modificació dels plecs de prescripcions tècniques particulars:
“El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir
esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las
prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la
prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de
conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley, y
solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o
aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de
actuaciones.”
En aquest cas concret, es pot portar a terme la modificació del plec de prescripcions
tècniques donat que l’error a modificar és material.
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3. L’article 136.2 de la LCSP estableix el següent en relació a l’obligació d’ampliar el
termini de presentació de proposicions:
“Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de
las ofertas y solicitudes de participación, de forma que todos los posibles
interesados en la licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria
para elaborar estas, cuando por cualquier razón los servicios dependientes del
órgano de contratación no hubieran atendido el requerimiento de información que
el interesado hubiera formulado con la debida antelación, en los términos
señalados en el apartado 3 del artículo 138.”
El mateix precepte indica que s’ha d’ampliar el termini inicial de presentació d’ofertes
quan es facin modificacions significatives als plecs, considerant-se aquestes les que
afectin a obligacions de l’adjudicatari, entre d’altres. En concret, l’article diu literalment
el següent:
“Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de
las ofertas y solicitudes de participación, asimismo, en el caso en que se
introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin
perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124.
En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte
a:
(...)
c) Las obligaciones del adjudicatario.”
En aquest sentit i d’acord amb l’esmentat article, donat que la modificació del Plec
tècnic és considera significativa perquè afecta directament a les obligacions de
l’adjudicatari, s’estima oportú ampliar el termini de presentació de proposicions en cinc
dies més, per evitar perjudicis als possibles licitadors.
4. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions
públiques de Catalunya, ha establert que la competència per rectificar errors materials,
de fet o aritmètics, en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan
que els ha dictat.
5. Per últim, és competència de la tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de Feminisme, Benestar
animal i Participació aprovar la rectificació del Decret, en virtut de les competències
delegades per Decret d'Alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de novembre de 2020
RESOLC:
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Primer. Rectificar l’error material observat en la clàusula Segona “Definició del Servei” del
Plec de clàusules tècniques particulars reguladores del contracte del servei anomenat
“Servei d’informació, atenció i acompanyament LGTBI”, que va ser aprovat per Decret
7227/2022, de data 9 de juny, de Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea de Feminisme, Benestar
Animal i Participació, i en el sentit següent:
On diu:
“El servei ha d’oferir una cobertura anual de 312 hores anuals de cobertura del
servei més una borsa de 24 hores anuals per cobertures extraordinàries.”
Ha de dir:
“El servei ha d’oferir una cobertura anual de 336 hores anuals de cobertura del
servei més una borsa de 22 hores anuals per cobertures extraordinàries.”
Segon. Mitjançant el present acte administratiu s’aprova el Plec de clàusules tècniques
particulars esmenat, document annex que s’identifica a continuació, el codi segur de
verificació del qual permet la comprovació de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Sabadell.
Annex
1

Descripció document
Plec Condicions Tècniques esmenat

Referència
FEM16I009H

Codi segur verificació
214D733V5T1U0Y5V0VI8

Tercer . Ampliar el termini de presentació de proposicions en 5 dies naturals més, a
comptar a partir de l’endemà de publicació de la present resolució al Perfil del Contractant
de l’Ajuntament de Sabadell de la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya, en els termes establerts per la LCSP, de manera que finalitzi el termini el dia 5
de juliol de 2022.
Quart.- Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sabadell de
la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, en els termes
establerts per la LCSP.
I perquè consti, signo aquest decret.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
FIR$REG
Morell Albaladejo, Marta
TINENTA D'ALCALDESSA DE L'ÁREA DE
FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ
30-06-2022 16:01
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