Exp. SCT-2021-11

SERVEI CATALA DE TRANSIT

RESOLUCIÓ
per la qual es modifica l’apartat A2 del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars de l’expedient SCT-2021-11.

Antecedents:
1. En data 22 d’octubre de 2020 es va aprovar l’expedient de contractació del Servei de
noliejament d’un helicòpter biturbina amb sistema de captació, gravació i transmissió
d’imatges pel desenvolupament de les missions del servei català de trànsit durant el
període entre l’1 de gener de 2021, o la data en que es formalitzi el contracte si és
posterior, i el 31 de desembre de 2021, i es van aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
2. D’acord amb la informació aportada per la unitat promotora del contracte, s’ha detectat
un error en l’apartat A2 del plec de clàusules administratives particulars, relatiu al codi
CPV que s’havia assignat ja que correspon a un subministrament d’helicòpters i, per tant,
no s’ajusta a l’objecte del contracte. En concret, el codi CPV correcte és el 60424120-3,
que correspon a un servei de noliejament d’helicòpter amb tripulació.
Consideracions jurídiques:
1. L’article 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant LCSP),
preveu que els plecs únicament podran ser modificats amb posterioritat a la seva
aprovació per error material, de fet o aritmètic.
2. D'acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (d’ara endavant LPAC).
Per tot l’exposat,
RESOLC:
Primer.- Modificar l’apartat A2 del quadre de característiques del contracte del plec de
clàusules administratives particulars, relatiu al codi CPV, en el sentit següent:
Concretament, on diu:
A2. Codi CPV: 34711500-9
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Ha de dir:

SERVEI CATALA DE TRANSIT

A2. Codi CPV: 60424120-3
Segon.- Publicar aquesta Resolució al Perfil de Contractant del Servei Català de Trànsit.

Per delegació
Conseller d’Interior i president del
Servei Català de Trànsit
(Resolució INT/2634/2015, de 12/11/2015
DOGC de 19/11/2015)

Juli Gendrau i Farguell
Director
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