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Número DEC/1267/2017

DECRET DE RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL AL PLEC TÈCNIC DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINES A LES PARADES D’AUTOBÚS
(EXP. 9/2017)
Atès que s’ha apreciat una errada material a la clàusula “4a.- Característiques tècniques que
han de complir els béns a subministrar”, novè paràgraf, del plec de prescripcions tècniques que
regeix el contracte de subministrament i instal·lació de marquesines a les parades d’autobús
(exp. 9/2017), aprovat per decret d’alcaldia 1009/2017, de 5 d’abril.
Atès que l’errada detectada fa referència al nombre de marquesines a subministrar però, no
obstant això, l’errada no es repeteix en els altres apartats del plec i queda suficientment
concretat l’objecte del contracte, tant al plec de prescripcions tècniques com al plec de
clàusules administratives, no essent necessària la pròrroga del termini de presentació d’ofertes.
Atès que aquesta Alcaldia té delegat l’exercici de les seves competències en matèria de
contractació en favor de la Junta de Govern a través del Decret 1360/15, 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, l’errada material advertida
a la clàusula “4a.- Característiques tècniques que han de complir els béns a subministrar”, novè
paràgraf, del plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte de subministrament i
instal·lació de marquesines a les parades d’autobús (exp. 9/2017), aprovat per decret d’alcaldia
1009/2017, de 5 d’abril, circumscrita en els següents termes:
On diu:
“El nombre d’unitats a subministrar i a instal·lar serà de 45 unitats. No obstant això, es
preveu en el present contracte l’ampliació de subministrament i instal·lació fins un
total de 63 marquesines.”
Ha de dir:
“El nombre d’unitats a subministrar i a instal·lar serà de 42 unitats. No obstant això,
es preveu en el present contracte l’ampliació de subministrament i instal·lació fins un
total de 60 marquesines.”
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2n.- PUBLICAR aquest decret al perfil del contractant, d’acord amb allò establert a l’article 75.2
del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, pel que fa a la publicació d’aclariments en els
procediments de licitació, i MANTENIR el termini de presentació d’ofertes establert, d’acord
amb allò previst a l’article 47, tercer paràgraf, de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública.
3r.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern a la propera sessió, als efectes del seu
coneixement.
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