
 

INFORME JURÍDIC

ÀREA/Servei: Presidència/Secretaria 
Assumpte: Errors  material  i  de  fet  al  Plec  de  Clàusules  Administratives  i  de 
Prescripcions Tècniques Particulars (PCAPT en endavant) del contracte administratiu 
de  serveis d’assessorament jurídic i assistència lletrada en processos jurisdiccionals 
de l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
Expedient: 2473/2017 
Data: 06/11/2017

I. OBJECTE I ANTECEDENTS.

Aquest  informe  recau  sobre  l’expedient  número  2473/2017,  iniciat  per  la  provisió 
d'alcaldia de data 26.09.2017 i  ,  en concret,  respecte errors materials a l’esmentat 
PCAPT aprovat per la Junta de Govern Local en data 20/10/2017 i publicats al Perfil  
de Contractant en data 30/10/2017.

II. LEGISLACIÓ D’APLICACIÓ. Entre d’altra: 

 Articles 1, 249.1.a), i 320 entre d’altres del Text Refós de la Llei de Contractes 

del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de 
novembre.

 Article  109.2  i  concordants  de  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

III. CONSIDERACIONS.

Primera. Errors materials i de fet advertits al PCAPT. 

S’han  advertit  dos  errors  materials  al  Plec  regulador  del  contracte  administratiu  e 
serveis d’assessorament jurídic i assistència lletrada en processos jurisdiccionals de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès:

a)  El  primer,  a  la  clàusula  7.2 quan  estableix:  «Les  ofertes  per  participar  es  
presentaran en tres sobres tancats, signats pel licitador, en la forma i condicions que a  
continuació es descriu:».

L’evident  error  material  de  transcripció  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 
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automàtica (punt 2.2). En conseqüència: 

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».

En concret al punt 1, l’apartat B (PREUS UNITARIS DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA 
LLETRADA (PART VARIABLE),  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  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  divisòria  per establir  la 
mitjana que no  és 4, sinó 3.

Per això, al model ANNEX 3 (que s’inclou com a annex d’aquest informe, rectificat amb 
les correccions que s’expressen):

On diu:

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)
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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)

Segona. Normativa aplicable.

L’article 109 apartat 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, estableix:

«2.  Las  Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos.»

L’article 1 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, disposa: 

«La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a 
fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a 
las  licitaciones,  publicidad  y  transparencia  de  los  procedimientos,  y  no 
discriminación  e  igualdad  de  trato  entre  los  candidatos,  y  de  asegurar,  en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una 
eficiente  utilización  de  los  fondos  destinados  a  la  realización  de  obras,  la 
adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la 
definición previa de las necesidades a satisfacer,  la  salvaguarda de la  libre 
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa....»

L’article 249.1.a) d’aquesta mateixa norma estableix:

«Dentro  de  los  límites  y  con  sujeción  a  los  requisitos  y  con  los  efectos 
señalados en esta Ley, el órgano de contratación o, en su caso, el órgano que 
se determine en la legislación específica, ostentará las siguientes prerrogativas 
y derechos en relación con los contratos de concesión de obras públicas:

a) Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento»

I finalment l’article 320,1:

«Salvo en el  caso en que la competencia para contratar corresponda a una 
Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos y restringidos y en los 
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procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo 177.1, los 
órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por 
una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración 
de las ofertas.  En los procedimientos negociados en que no sea necesario 
publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para 
el órgano de contratación.»

Tercera.  Competència.

De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP l’òrgan competent és 
la  Alcaldia  municipal,  la  qual  va  delegar  aquesta  facultat  en favor  de la  Junta  de 
Govern Local pel Decret número 229/2016, de 23 de març.

IV CONCLUSIÓ. 

Per tot això, s’informa favorablement la rectificació dels errors de fet i materials  dels 
plecs reguladors d'aquesta expressats a la consideració primera, en el sentit de:

a) Que els errors expressats són de caràcter material de transcripció o de fet.

b)  Que  per  seu  caràcter  i  per  a  la  seva  evidència  i  notorietat  poden  ser  
modificats  en  qualsevol  moment  per  a  l’administració,  per  l’òrgan  de  
contractació o fins i tot per a la Mesa de Contractació dins les seves facultats  
per a la interpretació, resolució de dubtes a les ofertes presentades.

c) Que la rectificació no conculca sinó que garanteix els principis de llibertat  
d’accés  a  les  licitacions,  publicitat  i  transparència,  igualtat  de  tracte  i  no  
discriminació  als  licitadors,  sense  necessitat  de  suspendre  o  d’atorgar  cap  
termini  addicional  per  a  la  presentació  de  proposicions,  d’una  banda  per  
l’entitat manifestada dels  errors i d’altra per a la preservació i equilibri entre els  
anteriors principis i els principis generals de l’actuació administrativa d’igualtat,  
eficàcia i eficiència previstos constitucionalment, i per a l’emissió del present  
informe i la seva inclusió al Perfil  de contractant per a general coneixement  
dels interessats, abans de l’existència de cap proposició presentada.

d) Finalment, com s’ha expressat, es disposa al final d’aquest informe el model  
annex 3, amb les correccions d’errades informades).

Badia del Vallès, documento signat electrònicament pel Tècnic d’Administració General 
Miguel Sánchez Laguna, amb el vist i plau de la  secretària municipal, Carmen Coll 
Gaudéns.
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ANNEX 3 : «  MODEL de Proposició econòmica»  ( amb les correccions d’errades)

"En/Na  .........................................,  amb  DNI/NIE  núm.  ............,  actuant  en  nom  i  
representació .............................................., amb CIF núm. ..........., amb domicili a.................,  
c/......................................,  núm.....  (CP...........),  als  efectes  de  licitar  en  el  procediment  de 
contractació dels serveis d’assessorament jurídic i defensa lletrada en processos jurisdiccionals 
de l’Ajuntament de Badia del Vallès,

DECLARO:

Primer.  Proposició  econòmica.  Que  em  comprometo  a  realitzar  en  el  procediment  de 
contractació  dels  serveis  d’assessorament  jurídic  i  assistència  lletrada  en  processos 
jurisdiccionals de l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb subjecció a la clàusula vuitena, apartat 
a),  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  al  de  prescripcions  tècniques,  que 
serveixen de base al contracte i que accepto íntegrament, i faig la següent proposició:

A)  IMPORT ANUAL NET DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC ESPECIALITZAT 
(PART FIXA) (*) de ....( en lletres majúscules)... EUROS ( .... xifres................., euros), més un 
import d'IVA de ..... (xifres).... euros, corresponent al tipus del 21%.

B) PREUS UNITARIS DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA LLETRADA (PART VARIABLE) (**)

Àmbit Matèria/serveis Preu
Unitari 

net

Social a) Procediment monitori 

b) Procediment ordinari

c) Recurs de suplicació

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

Civil a) Procediment monitori (rendes, desnonament i d’altres)

b) Procediment ordinari

c) Procediment verbal

d) Procediment de segona instància ordinaris

e) Procediment de segona instància verbal

2. Mitjana (a+b+c+d+e/5)

Contenciós
Administratiu

a) Procediments abreujat

b) Procediment ordinari

c) Segona instància en el procediment abreujat

d) Segona instància en el procediment ordinari

3. Mitjana (a+b+c+d/4)
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Penal a) Procediment ràpid i altres 

b) Procediment abreujat

c) Procediment ordinari/de jurat

d) Segona instància ordinari/de jurat

e) Altres segones instàncies

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

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)

SUMATORI  Mitjanes 1 a 5

Segon. Que la dedicació horària presencial prevista per la la part de serveis fixes a la clàusula  
29.2 serà de .... hores mensuals.

Tercer.  Que el nombre de professionals advocats que es destinaran a la prestació dels serveis 
és de ...... i les persones concretes són: (***)................................................
..........................................................................................................................................

Quant a les millores de qualitat tècnica i titulacions d’aquest personal són les següents:  (****) 
..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

I perquè així hi consti, signo aquesta declaració.

Lloc, data, signatura de la persona declarant i segell de l'entitat."

(*)  Tingueu  en compte que el tipus de licitació, millorable a la baixa, és  de  16.500 euros 
corresponent al servei fix d’assessorament jurídic especialitzat (veure clàusules 1a, 5a, 8a, 29a, 
35a i concordants)
 
(**)  Tingueu  en compte  que s’han d’expressar tots i cadascú dels preus unitaris previstos en 
el model de proposició i que els  preus són el preu màxim millorables a la baixa. Per això, la  
manca o omissió de qualsevol dels preus unitaris als apartats i camps o la inclusió de qualsevol 
preu  unitari  superior  al  disposat,  comportarà  la  invalidesa  de  la  proposta  i  la  exclusió  del 
procediment del licitador  , tret del mer error material, de transcripció o de càlcul a les mitjanes 
de preus mig o sumatori total. (veure clàusules 8a,  30a, 31a, 35a i concordants).

(***) Cal consignar noms i cognoms, número de col·legiat i col·legia

(****) Caldrà  relacionar  els  criteris  establerts  a  la  clàusula  8a,  apartat  c)  i  adjuntar  la 
documentació justificativa (títol,  certificat,  etc.)  ja que la manca   d’aportació d’aquesta no és 
esmenable i comportaria la pèrdua de puntuació en aquest apartat dels criteris d’adjudicació 
(clàusula 35a.3)
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