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Núm. de Decret i Data:
2021PRES000231 17/06/2021

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Assumpte:

Esmena error material en la el plec administratiu del contracte de
subministrament “Subministrament d’un interruptor de BT pel sistema de
sanejament de la Vall del Ges”

Expedient: 1431-000002-2021 (X2021000207)
Fets o antecedents
Expedient: 1431-000002-2021 (X2021000207)
En data 16 de juny de 2021 es va firmar la Resolució de Presidència 2021PRES000221
d’aprovació de la licitació del subministrament d’un interruptor de BT pel sistema de
sanejament de la Vall del Ges” (X2021000207)
Atès que s’ha detectat un error material a la clàusula 14ª dels Plecs administratius d’aquest
contracte sobre el termini màxim de presentació de proposicions de 5 dies hàbils i no
naturals, tal i com s’indicava a la resolución d’acord amb l’article 159.6 a) al considerar-se
d’una compra corrent de béns disponibles en el mercat, i comptats a partir de l’endemà de
la data de publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.
Fonaments de dret

CONSELL COMARCAL D'OSONA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.ccosona.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, en ús de les facultats que tinc atribuïdes,
RESOLC:
1.- Rectificar l’error en la clàusula 14ª dels plecs administratius i de la Resolució
2021PRES000221 del contracte subministrament d’un interruptor de BT pel sistema de
sanejament de la Vall del Ges” (X2021000207)

.
Concretament, on diu:
“El termini màxim de presentació de proposicions serà de cinc (5) dies naturals”
Ha de dir:
“El termini màxim de presentació de proposicions serà de cinc (5) dies hàbils”
2n.- Validar la resta de la Resolució Presidència 2021PRES000221 signada el 16 de juny de
2021
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3r.- Anunciar la licitació del contracte en el perfil del contractant perquè en el termini dels 5
dies hàbils següents a la publicació de l’anunci de licitació, els interessats puguin presentar
les seves proposicions.
El president
SEC
JM/r

