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Proposta de rectificació, per error material, de l'acord de la Junta de
Govern de 7 de setembre de 2018 de l'aprovació de l'expedient relatiu a
la contractació, per procediment obert, simplificat abreujat, del
subministrament i instal·lació de dos comandaments remots.

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de 7 de setembre de 2018 es va aprovar
l'expedient relatiu a la contractació, per procediment obert, simplificat
abreujat, el subministrament i instal·lació de dos comandaments remots per
a la grua dels camions dels parcs de Valls i Tortosa.
2. S'ha constatat l'existència d'uns errors materials en el punt segon de la
part dispositiva i tercer punt de la part resolutiva de l'esmentat acord de
Junta de Govern:
- En l'apartat segon de la part dispositiva, on diu:
Segon. (...) El contracte té un pressupost base de licitació de 12.747,00 €
(IVA inclòs).
Ha de dir:
Segon. (...) El contracte té un pressupost base de licitació de 12.947,00 €
(IVA inclòs).

En l'apartat tercer de la part resolutiva, on diu:
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Tercer. Autoritzar la despesa de 12.747,00 € (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte (...)
Ha de dir:
Tercer. Autoritzar la despesa de 12.947,00 € (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte (...)
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3. La competència per corregir, per error material, l’acord d’aprovació de la
Junta de Govern, correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui
l'ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2015-002266, de 16 de
juliol de 2015). Per tal d’agilitar la correcció, es fa necessària l'avocació en la
Presidència d'aquesta competència.

Fonaments de dret
1. L'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de las administracions públiques (en endavant, PACAP),
que estableix que “les administracions públiques poden rectificar, així
mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
2. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la llei 40/2015, d’1
d’octubre de règim jurídic del sector públic i l’article 9 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, a la Presidència de la Diputació, la
competència per corregir, per error material, l'acord d'aprovació de
l'expedient de contractació d'aquest contracte, delegada per la Presidència,
mitjançant decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
Segon. Declarar l’existència dels següents errors material, en el apartat
segon de la part dispositiva i en l'apartat tercer de la part resolutiva de l’
acord d’aprovació de la Junta de Govern de data 7 de setembre de 2018, i
corregir-lo en el sentit que s’indica:
- En l'apartat segon de la part dispositiva, on diu:
Segon. (...) El contracte té un pressupost base de licitació de 12.747,00 €
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(IVA inclòs).
Ha de dir:
Segon. (...) El contracte té un pressupost base de licitació de 12.947,00 €
(IVA inclòs).

En l'apartat tercer de la part resolutiva, on diu:
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Tercer. Autoritzar la despesa de 12.747,00 € (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte (...)
Ha de dir:
Tercer. Autoritzar la despesa de 12.947,00 € (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte (...)
Tercer. Publicar-la al Perfil de Contractant de la Diputació de Tarragona.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General.

Règim de recursos:
Acte administratiu no recurrible

El President.
Josep Poblet i Tous
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