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Expedient de contractació núm. 2019.07
Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA núm. 59/2020
Barcelona, 19 d’octubre de 2020
Aquesta entitat està tramitant un procediment administratiu per la licitació i corresponent adjudicació
d’un Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm.
2019.07).
En data 18 de setembre de 2020 es va procedir a publicar al perfil de contractant d’aquest Consorci
l’anunci de licitació de l’Acord marc abans referenciat, així com els corresponents plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, aprovats mitjançant Resolució de Presidència
núm. 51/2020.
Vist que s’han detectat uns errors materials i aritmètics en diferents Annexos del Plec de Clàusules
Administratives Particulars (en endavant, PCAP), concretament, els annexos núm. 03.B.32, 03.B.33,
03.B.34, 03.B.35, 03.B.36, 03.B.37, 03.B.38, 03.B.39, 03.B.40, 03.B.44, 03.B.45, així com també en el
Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT), concretament, en relació a certes determinacions
previstes en el PPT en els lots 100 i 101 i en l’apartat de transformació de furgonetes d’atestats de
serveis policials.
Vist que es tracten d’errors que consisteixen en simples equivocacions comeses al consignar un número
determinat o en errors d’expressió o en omissió d’una dada concreta en la transcripció de les
característiques, les quals s’aprecien de forma clara, patent i manifesta, evidenciant-se per si soles de la
lectura conjunta dels plecs administratius i tècnics i els corresponents annexos, essent clara la
rectificació a realitzar.
Vist que l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques disposa que aquestes podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància de part, els errors materials, de fet o aritmètics que es produeixin en els seus actes
administratius.
Vist que en virtut dels acords adoptats en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de 5 d’abril de
2019, les facultats per a l’aprovació d’aquestes actuacions foren delegades a la Presidència de l’entitat i
d’acord amb les facultats que tinc atribuïdes en virtut dels Estatuts del CCDL,
RESOLC:
Primer.- Disposar la rectificació dels errors materials i aritmètics detectats en els annexos del PCAP i en
el PPT que regeix per a la contractació de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.07), d’acord amb el següent detall:
Rectificació dels Annexos núm. 03.B.32, 03.B.33, 03.B.34, 03.B.35, 03.B.36, 03.B.37, 03.B.38,
03.B.39, 03.B.40, 03.B.44, 03.B.45 del PCAP, pel que fa al redactat de la millora prevista en el
PCAP relativa a les emissions de CO2:
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Allà on diu:
“La proposta del vehicle que es presenta, té com a mínim un 15% més de les emissions de CO2
del màxim descrit al PPT.”
Ha de dir:
“La proposta del vehicle que es presenta, té com a mínim un 15% menys de les emissions de
CO2 del màxim descrit al PPT.”

Rectificació del PPT, en relació al Lot 100, furgoneta d’atestats petita (D):
Allà on diu:
Motorització
“Emissions de CO2 WLTP

màxim 155 g/km”

Ha de dir:
Motorització
“Emissions de CO2 WLTP

màxim 185 g/km”

Rectificació del PPT, en relació al Lot 101, furgoneta d’atestats gran (D):
Allà on diu:
Motorització
“Emissions de CO2 WLTP
“Tipus de combustible:

màxim 155 g/km”
benzina”

Ha de dir:
“Emissions de CO2 WLTP
“Tipus de combustible:

màxim 185 g/km”
gasoil”

Rectificació de certes determinacions del PPT, en relació al subapartat de
“Transformació de l’espai d’atestats” inclòs en l’apartat “Transformació de les
furgonetes d’atestats” (en relació als lots 78, 85, 95, 96, 100 i 101):
Allà on diu:
“La zona d’atestats estarà situada a continuació de la cabina del conductor, de la que estarà
separada per una mampara amb una finestreta.”
Ha de dir:
“La zona d’atestats estarà situada a continuació de la cabina del conductor amb una mampara o
sistema de separació que faciliti la visibilitat.”

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expedient de contractació núm. 2019.07
Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Segon.- Publicar l’adopció de la present Resolució al perfil de contractant de l’entitat mitjançant el
corresponent avís, als efectes que totes les empreses interessades puguin tenir coneixement del que en
ella es disposa.
Tercer.- Ordenar que es porti a terme la rectificació de les errades materials i aritmètiques del Plec de
Prescripcions Tècniques, així com dels corresponents annexos del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, especificades en els apartats anteriors, als efectes de poder continuar amb la tramitació de
l’expedient i procedir a la publicació dels plecs una vegada rectificats.
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.

Així ho disposo,
El President

Lluís Soler i Panisello

Davant meu,
El Secretari

Ramon Bernaus i Abellana

