Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2019/4592
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

José A. Andrés Hernández, Secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),
CERTIFICO:
Que l'alcaldessa de l'Ajuntament, en data 06/05/2019, va dictar el decret que us
transcrivim a continuació:
Antecedents
1. En data 25 d’abril de 2019 de la Junta de Govern Local acorda l’aprovació del
plec de clàusules administratives particulars per a la implantació del projecte
de museïtzació de l’espai dunar de Castelldefels.
2. En data 02 maig de 2019 es publica al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Castelldefels anunci de la licitació essent la data de finalització de presentació
d’ofertes el dia 22 de maig de 2019.
3. Detectat un error material en la clàusula 13 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
En virtut de les facultats que m’atribueix la legislació de Règim Local vigent,
DISPOSO:
Primer.- Rectificar en part el contingut de la clàusula 13 del plec de clàusules
administratives, on diu:
“2. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 30 dies
naturals, a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de licitació al Diari
Oficial de la Unió Europea atès que es va enviar anunci d’informació prèvia, previst
a l’article 134 LCSP, el passat 1 de febrer de 2019.”
Ha de dir:
“Clàusula 13. Presentació de la documentació i de les proposicions
(...)

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :12436744115461066156 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

2. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 30 dies
naturals, a comptar des del següent a la publicació de l’anunci en el Perfil del
contractant.”
Segon.- Publicar aquest Decret al Perfil del Contractant, de conformitat amb el que
disposa l’article 135 de la LCSP.
Tercer.- Ratificar aquest Decret en la propera Junta de Govern que es celebri.
I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, expedeixo aquest certificat.

El secretari,

Signat electrònicament el
07/05/2019,9:55:29
José Antonio Andrés
Ajuntament de
Hernández
Castelldefels

