
 

Expedient :  Contracte de serveis de suport als programes de 1a infància i  família, 
infància i educació (número:76/2016)
Assumpte:  Correcció errada material clàusula 3a, apartat E (documentació que han 
de contenir els sobres B i C de les proposicions)
Data: 21 de març de 2016 

DECRET

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número.  76/2016,  relatiu  a  la  contractació  de  serveis  de  suport  als 
programes de petita infància i família, infància i educació de Badia del Vallès

II. Relació de Fets

1. El Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 04/03/2016, 
va aprovar aquest expedient de contractació i alhora va aprovar els Plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques  reguladors del procediment i la 
convocatòria de la licitació.

2. A data d'avui s'ha advertit error material a l'apartat E de la clàusula tercera del Plec 
de Prescripcions Tècniques (relatiu al  «Pla de gestió econòmica i desglossament del  
pressupost.  E.1.  Salaris,  pressupost  coordinació»),  que contradiu allò disposat  a la 
clàusula setena, aparat 2.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, ja que no 
pot estar inclosa aquesta documentació al «sobre B» on únicament ha de ser-hi la 
documentació relativa als criteris d'avaluació ponderable mitjançant judicis de valor.

Aquest  pla  de gestió  econòmica i  desglossament  del  pressupost  s'ha  d'incloure al 
«sobre C. Proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica.», 
ja que s'ha d'evitar tot coneixement de les proposicions abans de avaluar els criteris 
que depenen de judici  de valor com prescriu l'article 26 del RD 817/2009, de 8 de 
maig.

III. Fonaments de dret

L'article 105.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 1992, de règim jurídic de les 
administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  disposa:  «Les 
administracions  públiques  poden  revocar  en  qualsevol  moment  els  seus  actes,  
expressos  o  presumptes,  no  declaratius  de  drets  i  els  de  gravamen,  sempre  que  
aquesta revocació no sigui contrària a l’ordenament jurídic.»

D'acord les necessitats urgents dins del període de licitació per a la informació general 
de tots els interessats i allò disposat a l'article 14.1 d'aquesta mateixa Llei 30/1992; i 
de  conformitat  amb les facultats  que m'atorga  la  disposició  addicional  segona  RD 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic.

Per tot això,
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RESOLC

Primer. Advocar específicament i per aquest únic acte la facultat que havia delegat en 
favor de la Junta de Govern Local pel Decret d'Alcaldia de 712/2015, e 28 d'octubre i,  
en conseqüència corregir l'error material advertit al punt final de la clàusula tercera del 
Plec de Prescripcions Tècniques reguladors del  contracte de serveis de suport  als 
programes de promoció social i acompanyament educatiu a primera infància i família i 
infància de Badia del Vallès, en el sentit literal següent:

On diu: 

« E. Pla de gestió  econòmica i  desglossament del  pressupost.  E.1.  Salaris, 
pressupost coordinació... » 

Ha de dir:

«  El Pla de gestió econòmica i desglossament del pressupost ( salaris, pressupost,  
coordinació…) s'haurà d'incloure al sobre C de Proposició econòmica i documentació  
qualificable de forma automàtica.»

Segon. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant per a general coneixement 
dels licitadors interessats.

Badia del Vallès, document signat electrònicament.

L'Alcaldessa, Davant meu, la Secretària municipal
Eva María Menor Cantador Carmen Coll Gaudens 
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