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DECRET

Resolució esmena d'error Plec de prescripcions tècniques
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Fets
Incoat l’expedient de contractació que té per objecte l’execució de les obres
necessàries per a la millora del subministrament d’aigua al municipi, titulat
“PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA CANONADA D’IMPULSIÓ PER AL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A PASSANANT I BELLTALL”.
Vist que en data 27 de setembre de 2019, per resolució de l’alcaldia,
número 2019-0000126, es van aprobar els Plecs de clàusules
administratives particulars i els Plecs de prescripcions tècniques que
regeixein la licitació, i es va convocar el termini de licitació.
Vist que en data 1 d’octubre es va publicar en el perfil de contractant l’
obertura de la licitació de l’obra.
Donat que aquest ajuntament s’ha assabentat de una errada material en el
Plec de prescripcions tècniques, en concret:
On diu, A) Criteris aplicables de forma automàtica: Fins a 35 punts.
Ha de dir, A) Criteris aplicables de forma automàtica: Fins a 40 punts.
I on diu, Per cada sis mesos, sencers, d’ampliació, 0,5 punts
Ha de dir, Per cada sis mesos, sencers, d’ampliació, 1 punt
D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques, “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”, es procedeix a esmenar aquest error
material.
En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos els antecedents, l’Alcalde,
ateses les facultats delegades pel Ple de la Corporació, en sessió
extraordinària de data 3 de juliol de 2019.
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Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local
(LBRL).
DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la LCSP.
La reglamentació catalana sobre contractació.
La resta de dret administratiu aplicable i e el seu defecte, es tindrà en
compte el dret privat.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Esmenar l’errada material del Plec de prescripcions tècniques, de l’
expedient de contractació del “PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA
CANONADA D’IMPULSIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE A PASSANANT I BELLTALL”, de manera que:

On diu, A) Criteris aplicables de forma automàtica: Fins a 35 punts.
Ha de dir, A) Criteris aplicables de forma automàtica: Fins a 40
punts.
I on diu, Per cada sis mesos, sencers, d’ampliació, 0,5 punts
Ha de dir, Per cada sis mesos, sencers, d’ampliació, 1 punt

Segon. Publicar en el perfil del contractant el nou Plec de prescripcions
tècniques amb l’esmena aprovada.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

Passanant, a la data de signatura
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L'Alcalde
Magí Ninot i Aloy
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