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DECRET

Rectificació, per error material, de la solvència econòmica i financera del
PCA de la contractació del servei d’anàlisi i disseny del model de gestió
del patrimoni i posterior adaptació i implantació d’un programari de gestió
per a la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de
200.000,00 euros (IVA inclòs).

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 10 de desembre de 2019, es va
aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques i l'autorització de la despesa del
servei d’anàlisi i disseny del model de gestió del patrimoni i posterior adaptació
i implantació d’un programari de gestió per a la Diputació de Tarragona, amb
un pressupost base de licitació de 200.000,00 euros (IVA inclòs).
2. En data 20 de desembre de 2019 es va publicar al perfil de contractant de la
Diputació de Tarragona l'anunci, el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen l'esmentat contracte. A
l'anunci s'establia el dia 29 de gener de 2020, a les 12:00 hores com a data i
hora límit per presentar ofertes.
3. En data 7 de gener de 2020 s'ha detectat l'existència d'un error en la
definició de la solvència econòmica i financera del Plec de clàusules
administratives particulars, que s'ha traslladat, també, a l'anunci de licitació:
On diu:
"SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (article 87 LCSP)

( X ) a)

Volum anual de negoci, o bé volum anual de negoci a l’àmbit a què es refereixi el contracte, referit
al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’
activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
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Els licitadors hauran de tenir una experiència mínima, demostrable, en cinc projectes d’
implantació en diputacions o ajuntaments de més de 100.000 habitants o de major volum
econòmic que la Diputació de Tarragona. Per tal de justificar-ho, el licitador haurà d’aportar
certificat de bona execució de cada un dels projectes.

"
Ha de dir:
"SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (article 87 LCSP)
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( X ) a)

Volum anual de negoci, o bé volum anual de negoci a l’àmbit a què es refereixi el contracte, referit
al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’
activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Criteris: El licitador, referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims conclosos, haurà
d'acreditar l'import de 100.000,00€ de volum anual de negocis:
S'acreditarà mitjançant el volum anual de negocis, per mitjà dels comptes anuals aprovats i
dipositats en el registre mercantil o en el registre oficial que correspongui

"
3. La competència per rectificar, per error material, el Plec de clàusules
administratives particulars, correspon a la Junta de Govern per delegació de la
presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 20190003370, de 14 d’agost de 2019. Per tal d'agilitar la correcció, donat que el
contracte es troba en fase de licitació, es fa necessària l'avocació en la
presidència d'aquesta competència.

Fonaments de dret
1. L'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu
comú de las administracions públiques (en endavant, PACAP), que estableix
que “les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes”.
2. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la llei 40/2015, d’1 d’
octubre de règim jurídic del sector públic i l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’
agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
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En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, a la Presidència de la Diputació de
Tarragona, la competència per corregir, per error material, el Plec de clàusules
administratives particulars, delegada per Presidència, mitjançant decret 20190003370, de 14 d’agost de 2019.
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Segon. Rectificar, per error material la solvència econòmica i financera del Plec
de clàusules administratives particulars i l'anunci de licitació, en el sentit
següent:
On diu:
"1.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (article 87 LCSP)

( X ) a)

Volum anual de negoci, o bé volum anual de negoci a l’àmbit a què es refereixi el contracte, referit
al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’
activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Els licitadors hauran de tenir una experiència mínima, demostrable, en cinc projectes d’
implantació en diputacions o ajuntaments de més de 100.000 habitants o de major volum
econòmic que la Diputació de Tarragona. Per tal de justificar-ho, el licitador haurà d’aportar
certificat de bona execució de cada un dels projectes.

"
Ha de dir:
"1.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (article 87 LCSP)

( X ) a)

Volum anual de negoci, o bé volum anual de negoci a l’àmbit a què es refereixi el contracte, referit
al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’
activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Criteris: El licitador, referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims conclosos, haurà
d'acreditar l'import de 100.000,00€ de volum anual de negocis:
S'acreditarà mitjançant el volum anual de negocis, per mitjà dels comptes anuals aprovats i
dipositats en el registre mercantil o en el registre oficial que correspongui

"
Tercer. Ampliar el termini màxim de presentació d’ofertes per aquest
procediment contractual fins el dia 5 de febrer de 2020 i modificar la data
d'obertura de sobres de criteris de judici de valor al dia 11 de febrer de 2020.
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Quart. Publicar aquesta resolució al Perfil de Contractant de la Diputació.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i al Servei de Patrimoni.

Règim de recursos:
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- Acte administratiu no recurrible.

La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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