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DECRET D’ALCALDIA
Referència. “Contracte de subministrament d’una màquina minicarregadora amb un
braç amb pala excavadora (retroexcavadora)” Núm. Expedient. 2020/4499
ANTECEDENTS
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Segon. En el moment en que es va procedir a la publicació de l’expedient en la
plataforma del contractant de l’Ajuntament de Cardedeu es va comprovar per part
del serveis administratius, dels serveis generals l’existència d’un possible error en
el Plec de clàusules administratives (PCAP) quan en la clàusula 9.2. assenyalava
que “Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran,
dins del termini de CINC DIES hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació
de l'anunci de licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma
electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes que la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya posa a la
disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.”
Tercer.- El PCAP havia estat subscrit per la TAE de Serveis Jurídics i tanmateix
l’informe jurídic que també va emetre informava positivament en la proposta del
quart acord: “Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant juntament amb
la documentació prevista a la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la
seva publicació en el perfil del contractant, les licitadores interessades puguin
presentar les seves proposicions.”
Quart.- L’acord d’inici de licitació va reproduir aquest apartat i per tant existeix una
contradicció que efectivament és un error ates que el termini que s’hauria d’haver
assenyalat en el PCAP és de 10 dies hàbils i no 5 dies hàbils.
A aquest fets són d’aplicació els següents
FONAMENTS JURÍDICS.
Primer. Competència.
L’aprovació d’un plec de clàusules administratives particulars que rectifiqui l’error
comès, ha de dur-se a terme per part del mateix òrgan que és competent per
aprovar la licitació, és a dir, la Junta de Govern Local, de conformitat amb la
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Primer.- En data 11 de març de 2021, la Junta de Govern Local va acordar aprovar
l'expedient de licitació del “contracte de subministrament d’una màquina
minicarregadora amb un braç amb pala excavadora (retroexcavadora)” amb el
número d’expedient 2020/4499, convocant la seva licitació, mitjançant procediment
obert simplificat tramitat de forma sumària de conformitat amb l’article 159.6 LCSP.
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resolució segona del Cartipàs Municipal 2019-2023 aprovat per Decret d’Alcaldia en
data 28 de juny de 2019.

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/250 - Data Resolució: 24/03/2021

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

13cb1a30b73843eda453e87f213ffae1001

En el present cas concorren circumstàncies de tipus econòmic atès que segons
preveu la memòria justificativa: la màquina minicarregadora, de la que disposa
l’Ajuntament. “té una antiguitat de 22 anys. Actualment la màquina
minicarregadora dona servei a la Brigada Municipal, concretament a la brigada
d’obres. Donada la seva antiguitat i degut al us constant en la realització d’obres, el
seu estat de desgast és molt elevat. Això comporta la realització de reparacions
constants, amb el cost econòmic que suposa, i la limitació de realitzar les obres
correctament. També s’ha de renovar el braç amb pala excavadora, ja que també
es troba en una situació similar, donada la seva antiguitat i us constant.” A banda
del que s’ha dit cal tenir present que l’aprovació de l’inici de licitació per Junta de
Govern Local de l’inici de licitació es va fer en data 11 de març de 2021 i que el
termini previst per al seu subministrament és de 4 mesos, per tant procedeix no
demorar la tramitació de l’esmena per a no incrementar encara més els costos
(circumstàncies econòmiques) o endarreriment de les obres que l’actual maquinària
no pugui dur a terme per raó de l’estat en què es troba (raons tècniques).
Segon. Tipus d’error i termes de la correcció
L’article 109 de la Llei 39/2015 de 31 d’octubre Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el seu apart
segon disposa que:
“2. 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.”
L’article 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
preveu que:
“Els plecs de clàusules administratives particulars s’han d’aprovar prèviament a
l’autorització de la despesa o conjuntament amb aquesta, i sempre abans de la
licitació del contracte o, si aquesta no existeix, abans de la seva adjudicació, i
només es poden modificar amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic.
Si passa altrament, la modificació del plec comporta la retroacció d’actuacions.”
Ens trobem davant d’una rectificació d’error material, que no afecta l’objecte de la
licitació. Sobre la rectificació d’errors materials existeix una consolidada doctrina del
Tribunal Suprem. En aquest sentit, la Sentència del Tribunal Suprem de 19 d’abril
de 2012 estableix que "(…) es menester considerar que el error material o de hecho
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De conformitat amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic: “Els òrgans superiors poden avocar per a si mateixos el
coneixement d’un o diversos afers la resolució dels quals correspongui
ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan
circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin
convenient.”
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se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo,
sin necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorización prima facie con su
sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una
declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que para poder
aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de
hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: a) Que
se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones
aritméticas o transcripciones de documentos; b) Que el error se aprecie teniendo
en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se
advierte; c) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a
interpretaciones de normas jurídicas aplicables; d) Que no se proceda de oficio a la
revisión de actos administrativos firmes y consentidos; e) Que no se produzca una
alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando
su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación
jurídica); f) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no
genere la anulación o revocación del mismo en cuanto creador de derechos
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas
garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar
idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin
que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio,
encubrir una auténtica revisión; y g) Que se aplique con un hondo criterio
restrictivo."
Per tant, en base a l’esmentada Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i a la consolidada doctrina del
TS, ens trobem davant d’un error material que és una mera rectificació i no una
modificació del contingut dels Plecs.
Per tot el que he exposat,
HE RESOLT
PRIMER.- AVOCAR la competència per esmenar el Plec de clàusules
administratives particulars, del contracte anomenat: “contracte de subministrament
d’una màquina minicarregadora amb un braç amb pala excavadora
(retroexcavadora)” amb el número d’expedient 2020/4499.
SEGON.- APROVAR la rectificació de la clàusula la clàusula 9.2. del Plec de
clàusules administratives particular i ACORDAR que quan l’esmentada clàusula diu:
“Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins
del termini de CINC DIES hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de
l'anunci de licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a
través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes que la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya posa a la disposició de
candidats i entitats licitadores per a tal fi.”
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ha de dir:
“Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins
del termini de DEU DIES hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de
l'anunci de licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a
través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes que la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya posa a la disposició de
candidats i entitats licitadores per a tal fi.”
TERCER.- PUBLICAR la present resolució, amb el Plec de clàusules administratives
particulars esmenat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament, de Cardedeu de la
Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- DONAR COMPTE, de la present resolució a la Junta de Govern Local.
Cardedeu,
A Cardedeu.
En dono fe,
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El Secretari general,

Enric Olivé Manté

Joan Manuel Ferrera Izquierdo

(signat electrònicament al peu de pàgina)
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L’Alcalde,
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