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Rectificació, per error material, dels plecs que regeixen la contractació
de subministrament de la sal fundent per vialitat hivernal amb
destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona.

Fets
1. Per Decret del president de la Diputació de 10 de desembre de 2018 es
va aprovar l'expedient de contractació del subministrament, de la sal fundent
per vialitat hivernal amb destinació a la conservació de carreteres de la
Diputació de Tarragona amb un pressupost màxim de despesa de
66.404,80 euros (IVA inclòs)
2. En data 12 de desembre 2018 s’han detectat els següents errors
materials en el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen
aquest contracte:
a) Al punt E del quadre resum PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, a l’
Annex VIII Model d’oferta econòmica i a l’Annex IX Preus unitaris, on diu:
" Sal fundent per a sitja 55 €"
Ha de dir:
"Sal fundent per a sitja 56 €"
b) Al punt Z del quadre resum RÈGIM DE RECURSOS CONTRA ELS
PLECS , on diu:
( X ) Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu
Ó
( ) Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Administratiu de Contractes Públics de
Catalunya
( X ) Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va aprovar els Plecs

Ha de dir:

Transcripció del decret número 2018-0003968 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: CPISR-1 C Josep Poblet Tous en data: 19/12/2018
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 19/12/2018 a les 11:29:24

( X ) Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu
Ó
( X ) Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Administratiu de Contractes Públics de
Catalunya
( ) Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va aprovar els Plecs
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3. La competència per corregir, per errors materials, el Plec de clàusules
administratives particulars d'aquest contracte 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,
donat que està en licitació, es fa necessària l'avocació en la Presidència
d'aquesta competència.

Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, preveu que les
administracions públiques poden rectificar 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, el Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen aquest procediment de
contractació, delegada per la Presidència, mitjançant decret núm. 2015002266, de 16 de juliol de 2015.
Segon. Declarar l’existència dels següents errors materials en el Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació, i
corregir-los en el sentit que s’indica:
a) Al punt E del quadre resum PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, a l’
Annex VIII Model d’oferta econòmica i a l’Annex IX Preus unitaris, on diu:
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" Sal fundent per a sitja 55 €"
Ha de dir:
"Sal fundent per a sitja 56 €"
b) Al punt Z del quadre resum RÈGIM DE RECURSOS CONTRA ELS
PLECS , on diu:

( X ) Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu
Ó
( ) Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Administratiu de Contractes Públics de
Catalunya
( X ) Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va aprovar els Plecs
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Ha de dir:

( X ) Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu
Ó
( X ) Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Administratiu de Contractes Públics de
Catalunya
( ) Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va aprovar els Plecs

Tercer. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant de la Diputació
de Tarragona.
Quart. Comunicar-ho a Intervenció General i l'Àrea del SAT.

Règim de recursos:
- Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no
qualificat.

El president
Josep Poblet i Tous
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