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Expedient de contractació núm. 2021.06
Acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a
les entitats locals de Catalunya

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Barcelona, a la data de signatura electrònica
ANTECEDENTS DE FET
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), actualment, està portant a
terme la licitació de l’Acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de
planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient de contractació 2021.06).
En data 4 de febrer de 2022 es va publicar en el perfil de contractant el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (en endavant, PCAP), el Plec de Prescripcions Tècniques (en
endavant PPT) i la resta de documentació relativa a la dita licitació.
En data de 25 de febrer de 2022, s’ha dictat la Resolució de Presidència núm. 11/2022 relativa
a la correcció de diversos errors materials, de fet i/o aritmètics detectats en el PCAP i en el PPT
de la licitació de l’Acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de
planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de
Catalunya.
Posteriorment, i prèvia a la publicació de l’esmentada Resolució en el perfil de contractant de
l’entitat, s’han detectat unes errades aritmètiques en la referència a una de les clàusules del
PCAP, així com també la referència a un dels annexos del PCAP que són objecte de correcció,
les quals es reprodueix en diferents ocasions al llarg de la Resolució de Presidència núm.
11/2022, de data 25 de febrer, d’acord amb el detall següent:
Allà on diu:
“clàusula 39”
“Els annexes 03.1, 05.1, 05.2 i 05.3”
Ha de dir:
“clàusula 40”
“Els annexes 03.2, 05.1, 05.2 i 05.3”
Vist que es tracta d’errors que consisteixen en simples equivocacions comeses al transcriure
un número determinat.
FONAMENTS DE DRET
I.- El procediment de licitació es troba en fase de tramitació inicial, havent-se procedit
únicament a la publicació de l’anunci en el perfil de contractant del CCDL.
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II.- Atès que l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques disposa que les Administracions Públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
que existeixin en els seus actes administratius,
III.- Atesos els acords adoptats en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de 13 de gener
de 2022 i d’acord amb les facultats que tinc atribuïdes en virtut dels Estatuts del CCDL.
RESOLC :
Primer.- Aprovar la rectificació dels errors aritmètics relacionats a la part expositiva de la
present Resolució detectats en la Resolució de Presidència núm. 11/2022, de data 25 de
febrer, en els següents termes:
Allà on diu:
“clàusula 39”
“Els annexes 03.1, 05.1, 05.2 i 05.3”
Ha de dir:
“clàusula 40”
“Els annexes 03.2, 05.1, 05.2 i 05.3”
Segon.-. Ordenar que es porti a terme la rectificació de l’error aritmètic, ens els termes
continguts a la present resolució, als efectes de poder continuar amb la tramitació de
l’expedient i procedir a la publicació dels plecs una vegada rectificats.
Tercer.- Posar en coneixement general el contingut i abast d'aquesta resolució mitjançant la
publicació en el perfil de contractant del CCDL.
Quart.- Donar compte de l’adopció de la present Resolució, en la propera sessió de la Comissió
Executiva del CCDL que se celebri, als efectes oportuns, així com els efectes de publicitat que
siguin preceptius.
I per que així consti, ho mana i signa davant meu, la secretària que en dona fe.
Davant meu,
El President
Lluís Soler i Panisello

La Secretària accidental del CCDL i
Oficial Major de la Diputació de Lleida
Neus Roura i Serra
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