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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 2022DECR000415 de data 16/03/2022, es va
acordar entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació, consistent en el servei de
control sanitari del servei d’abastament d’aigua potable del municipi, exp. núm.
X2022000150, el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques que han de regir aquesta contractació, mitjançant procediment obert simplificat
sumari i tramitació ordinària.
En data 23 de març de 2022 s’ha detectat una errada material a la clàusula 2.11
subcontractació, del Plec de clàusules administratives particulars, on consta que no
s’admet contractació , quan s’ha de fer referència a l’article 215 de la LCSP.
D’acord amb l’article 122, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, els plecs de clàusules administratives particulars només es
poden modificar amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic.
Segons allò establert a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
material, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès allò que disposa la disposició addicional segona de la LCSP, correspon a l'alcalde
la competència com a òrgan de contractació respecte del contracte.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Per tot això, he resolt:
Primer.- Rectificar, a l’empara de l’article 122.1 de la LCSP, la següent errada material,
advertida. a la clàusula 2.11 subcontractació, del Plec de clàusules administratives
particulars que regeix el contracte de servei de control sanitari del servei d’abastament
d’aigua potable del municipi, exp. núm. X2022000150, en els termes següents:
-

On diu:
2.11. Subcontractació
No s’admet subcontractació

-

Ha de dir
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2.11. Subcontractació
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del
contracte, mitjançant l'autorització expressa i per escrit de la Corporació, de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a
l’Ajuntament de santa Maria de Palautordera, després de l’adjudicació del
contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o
qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar
i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat
amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit
de prohibició per contractar.
Segon.- Ampliar el termini inicial de presentació d’ofertes en 10 dies hàbils, a partir de la
publicació de la present resolució al perfil del contractant, d’acord amb l’article 136.2 de
la LCSP.
Ho mana i signa en Jordi Xena i Ibáñez, alcalde-president de l’ajuntament de Santa Maria
de Palautordera.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Signat electrònicament,

