RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Barcelona, a la data de la signatura digital

ANTECEDENTS DE FET
El Consorci Català pel Desenvolupament Local, actualment, està portant a terme la licitació
de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient de contractació 2019.06).

Maria de Aranzazu Casals
Roldan

Obert el període preguntes per part dels licitadors, s’ha detectat un error material en la
clàusula 16 del PCAP i, concretament, en el quadre de classificacions de la solvència econòmica
i financera i tècnica. L’error detectat és en la determinació del subgrup corresponent a la
classificació empresarial requerida en els lots del 1 al 42, on s’indica que la classificació
corresponent al subgrup ha de ser el G6 (“Obras viales sin cualificación específica”), quan la
classificació correcta és la corresponent al subgrup G4 (“Viales con firmes de mezclas
bituminosas”).
El mateix succeeix amb els lots del 43 al 50 (senyalització viària), on s’indica erròniament com a
prestacions corresponents als subgrup G6 (“Obras viales sin cualificación específica”), quan la
correcta hauria de ser el subgrup G5 (Señalizaciones y balizamientos viales).
Això és quelcom que es desprèn del propi redactat de l’article 25 del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de Contractes, com han posat de manifest algunes
preguntes, sense cap més argument i raonament, un error que només pot ser considerat com
error material al redactar els corresponents plecs. Una simple lectura dels títols corresponents
als subgrups fa veure com és error contradictori al propi objecte del contracte, que té com
prestació principal els treballs d’asfaltatge i senyalització viària previstos als plecs.
Aquest error en el redactat en res modifica la naturalesa i l’objecte del contracte i neix, i ha
nascut, de l’existència de diverses versions de treball dels mateixos abans de la seva publicació
definitiva.
FONAMENTS DE DRET


Article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques, que disposa que les Administracions Públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmèticsque existeixin en els seus actes administratius.

Lluís Soler i Panisello
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En data de 7 d’abril de 2022 es va publicar en el perfil de contractant el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (en endavant, PCAP) i resta de documentació relativa a la dita
licitació.
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Article 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
que preveu la possibilitat d’esmenar els plecs en casos d’error material, de fet o
aritmètic.



Article 136.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
que preveu la possibilitat d’ampliar el termini de presentació d’ofertes en cas de
produir-se rectificacions en els plecs.

Atesos els acords adoptats en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de 28 d’octubre de
2019 i d’acord amb les facultats que tinc atribuïdes en virtut dels Estatuts del CCDL.

02/05/2022 Secretaria CCDL

RESOLC :
Primer.- Aprovar la rectificació dels errors materials detectats en la clàusula 16 del PCAP de la
licitació de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient 2019.06) i, concretament, en el quadre de classificacions, en els següents termes:


Lots de l’1 al 42 (grup de lots treballs d’asfaltatge)
Allà on diu:
SUBGRUP “6”

Maria de Aranzazu Casals
Roldan
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Ha de dir:
SUBGRUP “4”


Lots del 43 al 50 (grup de lots de treballs de senyalització viària)
Allà on diu:
SUBGRUP “6”
SUBGRUP “5”

Segon.- Posar en coneixement general el contingut i abast d'aquesta resolució mitjançant la
publicació de la correcció d’errada en el perfil de contractant del CCDL.
Tercer.- Ordenar que es porti a terme la rectificació dels errors materials, de fet i/o aritmètics
continguts en els plecs de la present licitació, ens els termes continguts a la present resolució,
als efectes de poder continuar amb la tramitació de l’expedient i procedir a la publicació dels
plecs una vegada rectificats.
Quart.- Ampliar el termini de presentació en quinze dies a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta rectificació.

Lluís Soler i Panisello
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Cinquè.- 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.
I per que així consti als efectes oportuns, ho mano a Barcelona, a la data de la signatura digital,
amb el vistiplau de la Secretària de la Corporació.

El president
Lluis Soler i Panisello
Vistiplau,
La Secretària del CCDL
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