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Fets
Per Decret d'Alcaldia núm. 45-2019 de data 12 de febrer de 2019 es va
aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
tramitació ordinària, per a l'adjudicació del contracte administratiu d'obres
del projecte tècnic “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRA-CARRETERA DE FARENA AL
MUNICIPI DE LA RIBA” i es va aprovar el “Plec de clàusules administratives
particulars del Contracte d'obres.
Havent-se detectat un error en el termini de presentació d'instàncies en el
PCAP aprovat de conformitat a l'establert en l'art. 159.3 de la LCSP.
Atès que en la publicació de la licitació al perfil del contractant de
l'Ajuntament de La Riba en data 12 de febrer de 2019 per error no s'hi ha
afegit com a Plec de condicions tècniques el document tècnic relatiu al
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL
CARRER JOSEP SERRA-CARRETERA DE FARENA AL MUNICIPI DE LA
RIBA” redactat pel Sr. Mauro Cuesta Nicolàs.

Fonaments de dret
L'art. 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

En conseqüència, RESOLC:
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Primer.- RECTIFICAR d'ofici l'error de fet mitjançant l'esmena de l'anunci
corresponent al Perfil del contractant de l'Ajuntament de La Riba de la
licitació de les obres enllumenat públic carrer Josep Serra-Crta. Farena, en
relació al termini de presentació d'instàncies i afegint com a Plec de
condicions tècniques el document tècnic relatiu al PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRACARRETERA DE FARENA AL MUNICIPI DE LA RIBA” redactat pel Sr.
Mauro Cuesta Nicolàs.
Segon.- APROVAR l'esmena a la clàusula 13 del “Plec de clàusules
administratives particulars del Contracte d'obres: “PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CARRER JOSEP SERRACARRETERA DE FARENA AL MUNICIPI DE LA RIBA” que consta a
l'expedient.
En l'apartat Termini de presentació:
On diu:
"El termini de presentació d'ofertes és de 15 dies hàbils des de l'endemà de
la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant."
Ha de dir:
"El termini de presentació d'ofertes és de 20 dies naturals des de l'endemà
de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant."
Tercer.- AMPLIAR el termini de presentació de les proposicions a la licitació,
de tal manera, que es torni a iniciar el còmput complert del termini de
presentació d'ofertes previst al PCAP a partir de l'endemà de la publicació
de l'esmena de l'anunci de licitació en el perfil de contractant de l'Ajuntament
de La Riba.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a
comptar de l'endemà de la publicació en el perfil de contractant de l'anunci
de licitació
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la
publicació en el perfil de contractant de l'anunci de licitació

L'Alcalde.
Josep Fort Romeu
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