RECTIFICACIÓ D’ERROR ARITMÈTIC I MATERIAL COMÈS EN LA PUBLICACIÓ
DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL SERVEI DE
LLOGUER D'EQUIPS DE PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULES EN DCP I 35 MM AIXÍ COM
LA REVISIÓ DELS EQUIPS EXISTENTS ALS DIFERENTS ESPAIS I PERSONAL
TÈCNIC PER AL SITGES 2020 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA
FANTÀSTIC DE CATALUNYA

MÒNICA GARCIA MASSAGUÉ, Directora general de LA FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA. (d’ara endavant LA
FUNDACIÓ), amb domicili social al carrer Sant Honorat, 32, de Sitges (08870) i NIF G64070592., actuant en qualitat d’Òrgan de Contractació del procediment de referència,
EXPOSA:
I.- Que el passat 14 d’agost de 2020 es va publicar en el Perfil del Contractant de la
Fundació l’anunci de la licitació pública de referència, que es regeix conforme el Plec de
Clàusules Administratives Particulars (en endavant, PCAP) i de Prescripcions Tècniques
(en endavant, PPT) publicats a l’efecte.
II.- El termini de presentació d’ofertes està previst que finalitzi el proper 31 d’agost de
2020, a les 13:30 hores.
III.- Recentment s’han detectat un error aritmètic en el PCAP publicat i que és precís
rectificar per a major seguretat jurídica dels licitadors a l’hora de presentar les seves
proposicions. Així mateix, d’aquest error aritmètic o de càlcul se’n deriva un altre de
material, com és l’elecció del procediment de licitació.
IV.- Pel que fa l’error aritmètic, aquest resideix en la falta de previsió del concepte del
patrocini en el quadre de desglossament del valor estimat del contracte inclòs en
l’apartat B.1 del Quadre de Característiques del PCAP, quan és un concepte que
efectivament ha d’integrar i sumar en aquesta partida, a través de la seva inclusió en el
pressupost base de licitació.
Aquest import, que ascendeix a 38.000 euros, forma part del pressupost base de
licitació, no obstant, serà abonat a través de serveis de patrocini publicitari. Per tant, per
a major claredat dels licitadors, escau incloure un apartat corresponent al patrocini
publicitari, indicant igualment en un conveni annex, que caldrà que signi l’adjudicatari,
totes aquelles accions de publicitari que es realitzen per la Fundació en contrapartida
per aquest concepte.
V.- Conseqüentment, tenint en compte l’esmentat en l’apartat anterior, escau realitzar
les següents rectificacions i addicions per tal d’aportar major seguretat jurídica als
licitadors sobre aquest punt:
-

Es rectifica l’apartat B.1 del Quadre de Característiques per tal d’afegir l’import
corresponent al patrocini al valor estimat del contracte i que, un cop, rectificat el
PCAP, quedaria com segueix:

“B.1.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 126.200 euros (IVA exclòs), amb
el següent desglossament:
Concepte
Pressupost base de licitació
Possibles modificacions
Possibles pròrrogues
Total
-

Import (IVA exclòs)
126.200 euros
Sí (sense cost addicional)
0 (No es preveuen pròrrogues)
126.200 euros

Per altra banda, a l’apartat B.2, s’ha afegit la següent puntualització (en gris):
“B.2.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 157.702 euros (IVA inclòs), dels
quals 38.000 euros (IVA exclòs) es satisfaran a través de patrocini publicitari.

-

S’ha creat també l’apartat B.3 en el Quadre de Característiques sobre l’aportació en
concepte de patrocini.
“B.-3.- APORTACIÓ EN CONCEPTE DE PATROCINI:
En el pressupost base de licitació s'han inclòs 38.000 euros que seran aportats
necessàriament per l'adjudicatari en concepte de patrocini i que seran retribuïts
per la fundació a través de la prestació de serveis de patrocini publicitari
Les accions de patrocini que durà a terme la Fundació en contrapartida pel
patrocini rebut s’assenyalen en el conveni inclòs en l’annex 5 del PCAP, el qual
haurà de ser signat per l’adjudicatari prèviament a la formalització del contracte.”

- En l’objecte del contracte previst en l’apartat 1 de la clàusula 1 del PCAP es farà
especial menció a l’existència d’un conveni de patrocini.
- Per últim, s’ha afegit un Annex 5 on s’inclouen les accions de patrocini publicitari que
realitzarà la Fundació en contrapartida per l’aportació de l’adjudicatari.
VI.- Per altra banda, cal dir que la inclusió d’aquest import provoca que el valor estimat
excedeixi de 100.000 euros, fet que impedeix acudir al procediment obert simplificat
previst en l’article 159 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(“LCSP”), incorrent així en un error únicament de tipus material.
VII.- Pel que fa a l’error material esmentat, es substituiran les especificats i referències
al procediment simplificat previstes en la preparació i adjudicació del contracte, per
aquelles corresponents al procediment obert. En aquest sentit, escau dir que els únics
canvis estaran relacionats amb aspectes de tramitació, terminis i la introducció del recurs

especial, sense que s’introdueixi cap variació que afecti al contingut o mode de
presentació d’ofertes dels licitadors.
Per tant, cal rectificar l’error material, procedint a la publicació d’un PCAP on es recullin
els tràmits i terminis d’adjudicació del procediment obert en lloc dels del procediment
simplificat.
VIII.- D’acord amb l’article 122 de la LCSP i l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (“LPAC”) i la
doctrina que interpreta la rectificació d’errors, és ostensible, palmari i manifest que els
errors que s’acaben de descriure, de caire aritmètic i material, poden ser corregits sense
necessitat de retrotraure les actuacions, atès que no escau cap judici valoratiu ni
qualificació jurídica per advertir els anteriors errors ni cal tampoc modificar les ofertes
dels licitadors i, per tant, no caldria retrotraure les actuacions ni tampoc donar nou
termini de presentació d’ofertes, ja que el termini de presentació d’ofertes, 15 dies, és el
mateix en ambdós procediments (articles 156 i 159 LCSP respectivament).
Per tot l’anterior,
RESOL:
Primer.- Rectificar els errors aritmètic i material del PCAP publicat en el marc de la
licitació de referència, en el sentit indicat en la present Resolució.
Segon.- Publicar el PCAP rectificat en el Perfil del Contractant.
Tercer.- Publicar aquesta Resolució al Perfil del Contractant de la Fundació.

_______________________________________________________
Mònica Garcia Massagué
Directora General
Sitges, 21 d’agost de 2020

