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Document: 105548/2017

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Decret d'Alcaldía
Data 12-09-2017
Número DEC/3305/2017

DECRET DE RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL ADVERTIDA EN LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS D’AUDITORIA DE DIVERSOS EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
DE CONTRACTACIÓ (EXP. 12/2017)
Atès que s’ha apreciat una errada material en l’apartat 1 de la clàusula “16a.- TERMINI I LLOC
DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS” del Plec de clàusules administratives particulars
que regeixen el contracte de serveis d’auditoria de diversos expedients administratius de
contractació (exp. núm. 12/2017), aprovat per Junta de Govern Local de data 11/07/2017.
Atès que aquesta alcaldia té delegat l’exercici de les seves competències en matèria de
contractació en favor de la Junta de Govern Local a través de Decret 1.360/15, de 16 de juny, i
essent dita delegació subsumible en la previsió establerta en l’article 51.2) del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (en endavant TRLCSP).
Atès que d’acord amb l’art. 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, esdevé viable en qualsevol moment per part del òrgan delegant no sols la revocació
genèrica de la delegació competencial sinó ensems la reassumpció puntual de l’exercici de la
competència en un cas concret.
RESOLC:
1r.- RECTIFICAR, a l’empara de l’article 109.2) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la següent errada material
advertida en l’apartat 1 de la clàusula “16a.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES
PROPOSICIONS” del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de
serveis d’auditoria de diversos expedients administratius de contractació (exp. núm. 12/2017),
aprovat per Junta de Govern Local de data 11/07/2017, i circumscrita en els següents termes:
On diu:
“16a.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
1.- Els licitadors hauran de presentar els sobres amb les seves proposicions en el Registre
General de l’Ajuntament, plaça de la Vila, núm. 1, en horari d’atenció al públic dins el termini
de 26 dies naturals a comptar des de la data de publicació de l’anunci al perfil de contractant
de l’Ajuntament, en tots els casos”
Ha de dir:
“16a.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
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1.- Els licitadors hauran de presentar els sobres amb les seves proposicions en el Registre
General de l’Ajuntament, plaça de la Vila, núm. 1, en horari d’atenció al públic dins el termini
de 15 dies naturals a comptar des de la data de publicació de l’anunci al perfil de contractant
de l’Ajuntament, en tots els casos”
2n.- PUBLICAR l’acord precedent al perfil del contractant.
3r.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local en la propera sessió als efectes del seu
coneixement.
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