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President

Assumpte:

Rectificació, per error material, dels Plecs i resta de documentació de l’expedient
de contractació del servei de recollida i eliminació de les restes d’animals morts , i
reinici del període de licitació.

DECRET

Expedient relatiu a la contractació del servei de recollida i eliminació
de restes d'animals morts de la xarxa de carreteres de la Diputació de
Tarragona

Fets
1. Per Decret de Presidència número 2018-0002425 es va aprovar l’
expedient de contractació del servei de recollida i eliminació de les restes d’
animals morts de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona, amb
un pressupost base de licitació de 130.680,00 (IVA inclòs).
2. En el mateix Decret també es va acordar iniciar els tràmits de licitació
amb publicitat al Perfil de contractant de la Diputació de Tarragona.
3. El dia 17 de setembre de 2018 va finalitzar el període de presentació d’
ofertes sense que s’hagués registrat cap oferta.
4. En data 19 de setembre de 2018, el tècnic responsable del contracte
informa de la necessitat de reobrir el termini de presentació d’ofertes del
contracte del servei de recollida i eliminació de les restes d’animals morts de
la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona, atès que el servei
objecte del contracte porta implícita una responsabilitat a nivell sanitari i de
seguretat. Considera també que revisat el plec de prescripcions tècniques,
aquest s’ajusta a la situació actual de mercat i és vàlid per a la contractació
del servei. El fet que no s’hagi presentat cap oferta a la licitació, pot
respondre a la coincidència entre el període de presentació d’ofertes i el
vacacional.
5. S'ha constatat l'existència d'un error material en els Plecs de clàusules
administratives particulars i resta de documentació administrativa de
l'expedient de contractació, consistent en el tipus d'IVA aplicable en aquest
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contracte, que en lloc del 21%, ha de ser el 10%, i que afecta a l'import del
pressupost màxim de licitació d'aquest contracte, IVA inclòs. Concretament,
l'error material és el següent:
- On diu:
Import IVA 21%: 22.680,00 euros
Import màxim de licitació IVA inclòs: 130.680,00 euros
- Ha de dir:
Import IVA 10%: 10.800,00 euros
Import màxim de licitació, IVA inclòs: 118.800,00 euros
6. La competència com a òrgan de contractació correspon al president de la
Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret
2015-002266 de 16 de juliol de 2015). Per tal de poder agilitzar la tramitació
de l’aprovació de l’expedient es fa necessària l’avocació a la Presidència d’
aquesta competència a fi de garantir la regular tramitació dels procediments
administratius.

Fonaments de dret
1. L'article 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. La consulta vinculant núm. V0257-11 de 7 de febrer de 2011, sobre el
tipus d'IVA reduit en els serveis relacionats amb el tractament de residus i
connexes: serveis de recollida, transport i eliminació d'animals morts.
3. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert, en aplicació
dels articles 156 a 159 de la LCSP.
4. 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, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveuen l’
avocació de competències dels òrgans administratius.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per licitar de nou la
contractació, per procediment obert, del servei de recollida i eliminació de
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les restes d’animals morts de la xarxa de carreteres de la Diputació de
Tarragona, delegada per la Presidència, mitjançant decret núm. 2015002266, de 16 de juliol de 2015.
Segon. Declarar l'existència d'un error material en els Plecs de clàusules
administratives particulars i resta de documentació administrativa de
l'expedient de contractació, consistent en el tipus d'IVA aplicable en aquest
contracte, que en lloc del 21%, ha de ser el 10%, i que afecta a l'import del
pressupost màxim de licitació d'aquest contracte, i corregir-lo en el sentit
següent:
- On diu:
Import IVA 21%: 22.680,00 euros
Import màxim de licitació IVA inclòs: 130.680,00 euros
- Ha de dir:
Import IVA 10%: 10.800,00 euros
Import màxim de licitació, IVA inclòs: 118.800,00 euros
Tercer. Iniciar novament els tràmits de licitació de l'expedient de
contractació del servei de recollida i eliminació de les restes d’animals morts
de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost
màxim de licitació de 118.800,00 euros (IVA inclòs).
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’
Assistència al Territori.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució al Perfil de contractant.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant l'Òrgan Administratiu de Recursos
Contractuals de Catalunya, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del
dia següent al de la publicació de l'anunci i els Plecs al Perfil de contractant i
butlletins oficials, prèvia presentació d'un escrit anunciant-lo davant l'òrgan
de contractació.

El president
Josep Poblet i Tous
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