LICITACIÓ 147/2017 CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIO DE CURSOS DE FORMACIO
DINS EL “PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACION Y EMPLEO (PICE)”: CONVOCATÒRIA 2018

ACORD DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN L’ADJUDICACIÓ DEL LOT NÚM. 37
Antecedents:
A Barcelona, el 14 de març de 2018 es reuneix la MESA de contractació de la licitació 147/2018,
a conseqüència de la detecció, per part dels serveis tècnics de PICE, d’un error material en
l’import de l’acord d’adjudicació del lot núm. 37.












Seguits els tràmits per a l’adjudicació de la licitació 147/2017, l’òrgan de contractació, a
proposta de la Mesa de Contractació i mitjançant acords de dates 29 de gener i 5 de
febrer, va acordar l’adjudicació de la totalitat dels lots que conformaven l’esmentada
licitació.
Els acords d’adjudicació van ser notificats a tots els licitadors i publicats en el Perfil del
Contractant en data 9 de febrer de 2018 i en el DOUE (data enviament 9 febrer). Amb
posterioritat a aquesta data es va tramitar una rectificació en l’adjudicació del lot 18,
que va ser notificada als interessats i publicada en el perfil del contractant i en el DOUE
(data enviament 6 de març).
Durant el tràmit de signatura dels contractes derivats del present procediment, s’ha
detectat l’existència d’un nou error material en l’acord d’adjudicació de data 5 de
febrer, atès que l’import real d’adjudicació del lot núm. 37 és de 8.010€, i no de
20.925€, com figura en l’acord d’adjudicació publicat.
L’import màxim de licitació per al lot 37, que figura en el Plec de Clàusules Particulars
publicat al Perfil del Contractant i al DOUE (data enviament 5 desembre 2017), és de
8.347,50€. La proposta econòmica presentada per FET RECURSOS SL (única empresa
licitant al lot 37) és de 8.010€, tal com consta a les actes de la MESA de 25 de gener i
2 de febrer i es desprèn del document original presentat per l’empresa licitant. L’acord
d’adjudicació del lot 37 hauria d’haver recollit, doncs, l’import de 8.010€.
La MESA de contractació ha constatat l’error material descrit més amunt, que es va
produir en el moment de traslladar les dades des dels quadres de la puntuació final cap
al quadre de la proposta d’adjudicació, resultant que l’import d’adjudicació del Lot 37
ha de ser de 8.010€, i no de 20.925€ tal com consta en l’acord d’adjudicació de data 5
de febrer.
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de
les administracions públiques (d’aplicació supletòria segons art. 2.2 de la Llei 4/2014 ,
bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació) estableix que les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment del procediment els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

A la vista dels antecedents exposats i de la proposta presentada per la Mesa de Contractació de
la licitació 147/2017 del Programa PICE, que es recull en l’acta de la reunió de la Mesa efectuada
el 14 de març de 2018, s’aprova, en base a la delegació efectuada pel Comitè Executiu en sessió
del 19 de febrer de 2018, la següent proposta d’acord de rectificació:
Primer.- Rectificar l’import reflectit en l’acord d’adjudicació del Lot núm. 37 de la licitació
147/2017, signat amb data 5 de febrer de 2018, modificant l’import erroni de 20.925€ per
l’import correcte de 8.010€.
Segon.- Comunicar a l’adjudicatari, FET RECURSOS SL, la rectificació acordada.
Tercer.- Publicar el contingut dels anteriors acords en el perfil del contractant de la Corporació
i en el DOUE.
Quart.- Informar dels acords anteriors en la propera sessió de la CODELAE i del Comitè Executiu
que se celebri.

Xavier Carbonell
Director gerent
Barcelona, 16 de març de 2018
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