Alcaldia
Contractació i Compres
c/Sant Josep 7, 2a planta - 08401 Granollers Tel: 938426628 Fax: 938426750

Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers
CERTIFICO: Que en data 11/07/2022 , l'alcaldessa, Alba Barnusell i Ortuño, ha dictat la
Resolució núm. E-5976/2022 següent:

Assumpte: Esmenar errors materials, de la licitació del contracte de subministrament mixt
de les càmeres de control als eixos principals i secundaris d'accés a l'illa de vianants de
Granollers (obra 12/22) finançat mitjançant Fons Europeus Next Generation EU, detectats
per consultes formulades pels licitadors.
EXP. 2022/059 (7/2022/43)

Fets:
1. En data 9 de juny de 2022 amb resolució per avocació de la competència de la Junta de
Govern Local a l’alcaldessa nº E-4972/2022 es va aprovar expedient licitatori del contracte
de subministrament mixt de les càmeres de control als eixos principals i secundaris d'accés
a l'illa de vianants de Granollers (obra 12/22), finançat mitjançant Fons Europeus Next
Generation EU, amb un pressupost 424.812,61 € més la quantitat de 89.210,65 €
corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 514.023,26 €, amb un termini d’execució de 5
mesos, segons fets i fonaments de dret de la present resolució, mitjançant procediment
obert harmonitzat i tramitació ordinària.
El valor estimat total del contracte és de 424.812,61 € (IVA, exclòs). D’acord amb la previsió de
l’article 101 LCSP, el VEC total del contracte és el resultat del sumatori del valor estimat de les
diferents prestacions.

2. En data 5 de juliol de 2022 es va rebre pregunta al correu de Contractació sobre les
llicències contingudes al contracte.
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3. En data 8 de juliol de 2022, mitjançant resolució per avocació de la Junta de Govern Local
a l’alcaldia nº E-5908/2022, es va suspendre la licitació del contracte de subministrament
mixt de les càmeres de control als eixos principals i secundaris d'accés a l'illa de vianants de
Granollers (obra 12/22) així com el termini de presentació d’ofertes de la mateixa amb la
finalitat d’estudiar detingudament la qüestió plantejada.
4. Atès l’informe tècnic que informe i motiva la necessitat de modificar el Plec de
Prescripcions tècniques Particulars, per errors materials en la confecció de la documentació:
1) El cost de les llicències forma part del contracte licitat motiu pel qual ha d’estar
inclòs a l’oferta presentada.
Per tant, s’han afegit les partides 6 i 7 del títol 01.24.01 corresponents a la (6)
Llicència gravador Milstone i (7) Suport Milstone, amb un import de 8.481€ i 1.754€
respectivament.
2) A la partida 9 del títol 01.03.03 relatiu al punt RVPS12-CF2, "Legalització de les
modificacions realitzades al QM per a l'alimentació elèctrica".
L’error consisteix en: on diu 90,00 unitats d'amidament directe, realment son 1,00
unitat.
El preu unitari d’aquesta partida és de 115€.
Les esmenes no suposaran cap modificació del valor estimat del contracte.
Per aquest motiu es proposa modificar la documentació de la documentació de la
licitació, segons es detalla, i ampliar el termini de presentació d’ofertes segons anunci
que es publicarà al DOUE, al Perfil del Contractant i a Pixelware.
5. Avocar la competència de la Junta de Govern Local a l’alcaldessa atès que la licitació es
troba suspesa des del dia 8 de juliol de 2022 i es necessari aixecar la suspensió pe
continuar amb la licitació el més aviat possible.

Fonaments de dret:
1.- Article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en relació a la rectificació dels error materials, de fets o
aritmètics existents en els seus actes.
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2. Article 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,sobre
la modificació dels Plecs per error material, de fet o aritmètic.
3. Article 10 de la Llei 40/205, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, relatiu a
l’avocació.
Resolc:
Primer.- Avocació de la competència de la Junta de Govern Local a favor de l’alcaldessa,
segons fets i fonaments de dret invocats.
Segon.- Modificar el Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació del contracte mixt
subministrament mixt de les càmeres de control als eixos principals i secundaris d'accés a
l'illa de vianants de Granollers (obra 12/22), finançat mitjançant Fons Europeus Next
Generation EU atès els error materials detectats durant el procediment per consultes
formulades pels licitadors segons es detalla:

1) El cost de les llicències forma part del contracte licitat motiu pel qual ha d’estar
inclòs a l’oferta presentada.
Per tant, s’han afegit les partides 6 i 7 del títol 01.24.01 corresponents a la (6)
Llicència gravador Milstone i (7) Suport Milstone, amb un import de 8.481€ i 1.754€
respectivament
2) A la partida 9 del títol 01.03.03 relatiu al punt RVPS12-CF2, "Legalització de les
modificacions realitzades al QM per a l'alimentació elèctrica".
L’error consisteix en: on diu 90,00 unitats d'amidament directe, realment son 1,00
unitat.
El preu unitari d’aquesta partida és de 115€.
Les esmenes no suposaran cap modificació del valor estimat del contracte.
Tercer.- Publicar l’anunci de modificació del Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació
en el Perfil del contractant, al DOUE i a l’ e-Tauler de la web municipal, així com a la
plataforma de licitació electrònica Pixelware, ampliant el termini de recepció d’ofertes en 15
dies des de l’anunci.

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau de l'alcaldessa, a Granollers el 12/07/2022 .
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Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
12/07/2022
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