
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

2473/2017 Junta de Govern Local

 

Carmen Coll Gaudens, EN QUALITAT DE SECRETARIA D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 10 / de novembre / 2017 s’adoptà l’acord següent:

Correcció errades materials al Plec de Clàusules Administratives i de 
Prescripcions Tècniques del contracte de serveis d’assessorament jurídic i 
assistència lletrada (exp. 2473/2017)

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  2473/2017,  relatiu  al  contracte  administratiu  de  serveis 
d’assessorament jurídic i assistència lletrada.
 
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei secretaria, de data 06.06.17, s’acredità la existència 
d’errors material i de fet a les clàusules 7.2 i l’annex 3 del Plec de Clàusules 
Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars del contracte 
administratiu de serveis d’assessorament jurídic i assistència lletrada en 
processos jurisdiccionals de l’Ajuntament de Badia del Vallès. En el primer cas, 
es tracta d’un clar error material de transcripció que radica en el número de 
sobres a presentar que no són tres sobres, sinó dos com després expressa el 
propi redactat de la clàusula que disposa un sobre A de documentació 
administrativa (punt 2.1) i un segon sobre B de proposició econòmica i 
documentació quantificable de forma automàtica (punt 2.2).
En el segon cas, al punt 1, l’apartat B (PREUS UNITARIS DELS SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA LLETRADA (PART VARIABLE)   de l’Annex 3, entre els 
conceptes «d’accions comuns a totes les jurisdiccions», s’ha inclòs amb 
manifest error de fet el punt següent: «b) Mesures cautelars amb caràcter previ  
o dins del mateix procediment judicial». Aquesta errada és evident per quant el 
model annex 3 ha de recollir els conceptes previstos (i no d’altres) a la clàusula 
32.3 i lògicament en aquesta clàusula clàusula 32.3 no figura cap referència a 
«mesures cautelars», pel contrari aquesta clàusula disposa els tres conceptes 
taxats i amb els preus millorables a la baixa, d’acord amb la clàusula 30.3 que 
estableix que «l’assistència lletrada comprendrà en tot procediment 
jurisdiccional, i sigui quina sigui la situació processal (actora o demandada) el 
conjunt d’accions i tràmits processals des del seu inici fins a l’emissió de 
sentència i la seva execució.» Igualment és errònia, i s’ha de corregir, la xifra 
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divisòria per establir la mitjana que no és 4, sinó 3.
 
2.  Aquest  informe va ser  inclòs  al  Perfil  del  Contractant  municipal  en  data 
06/11/2017.
 
III. Fonaments de dret
1r. L’article 109 apartat 2 de la Llei Artículo109 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix: 
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents als seus actes.
 
2n. D’acord amb els principis de contractació i; les facultats d’interpretació i 
resolució de dubtes previstos a l’article 1 i 249 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic.
 
3r.  D’acord  amb  les  consideracions  primera  i  segona,  així  com  a  les 
conclusions de l’esmentat informe de secretaria general.
 
4t.  De  conformitat  amb  la  disposició  addicional  segona  del  RD  Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan 
pel Decret d’alcaldia número 229/2016, de 23 de març.
 
Per tot això, s'acorda:
 
Primer. Aprovar  les  següents  correccions  de  dades  materials  al  Plec  de 
Clàusules  Administratives  i  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars  del 
contracte administratiu de serveis d’assessorament jurídic i assistència lletrada 
en processos jurisdiccionals de l’Ajuntament de Badia del Vallès:
 
a) Clàusula 7.2 relativa al número de sobres a presentar a les proposicions:

 
On  diu: «Les  ofertes  per  participar  es  presentaran  en  tres  sobres  
tancats»; 

 
Ha de dir: «Les ofertes  per  participar  es presentaran en dos sobres  
tancats»

 
b) El segon error material de fet apareix al model   ANNEX 3 : «  MODEL de Proposició 
econòmica», punt 1, apart B als criteris «d’accions comuns a totes les jurisdiccions»:

 
On diu:
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Accions 
comuns a 
totes les 
jurisdiccions

a)  Assistència  a  declaracions  quan  no  formin  part 
d’un procediment específic

 

b) Mesures cautelars amb caràcter previ o dins del 
mateix procediment judicial

 

c) Autoritzacions d’entrada en domicili  

d) Recurs de cassació  

5. Mitjana (a+b+c+d/4)  

 
Ha de dir:

 

Accions 
comuns a 
totes les 
jurisdiccions

a)  Assistència  a  declaracions  quan  no  formin  part 
d’un procediment específic

 

b) Autoritzacions d’entrada en domicili  

c) Recurs de cassació  

5. Mitjana (a+b+c/3)  

 
Segon. Publicar aquest acord al Perfil de Contractant municipal per a general 
coneixement del interessats.
 

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb el vist i plau de l'Alcaldesa, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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