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DECRET
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Corregir l'error material dels Plecs reguladors de la contractació del
subministrament de consumibles informàtics (tòners i cartutxos) per a les
impressores de la Diputació de Tarragona.

Fets
1. Per decret núm. 2020-0004871 de data 24 de desembre de 2020, es va
aprovar l'expedient de contractació del subministrament de consumibles
informàtics (tòners i cartutxos) per a les impressores de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost màxim de licitació de 87.478,83 € (IVA inclòs),
regit pels preus unitaris que es detallen en els Plecs reguladors.
2. En data 28 de desembre de 2020 es van publicar al Perfil de Contractant de
la Diputació de Tarragona l'anunci de licitació i el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen
l'esmentat contracte. A l'anunci s'estableix el dia 12 de gener de 2021, a les
14.00 hores com a data i hora límit per presentar ofertes.
3. En data 7 de gener de 2021, derivat d'una consulta, es detecta un error
material a la descripció dels consumibles a l’annex I (Preus unitaris) del Plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte, que també es va
traslladar al Plec de clàusules administratives particulars, per la qual cosa s'ha
de procedir a la suspensió de la licitació fins que s'esmenin els documents.
4. La competència per a la suspensió de la licitació d'aquest procediment,
correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la
Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d’agost de 2019). Per tal
d'agilitar l'aprovació de la suspensió esmentada, donat que el termini de
presentació d’ofertes finalitza el proper dia 12 de gener de 2021, es fa
necessària l’avocació a la Presidència d’aquesta competència.
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Fonaments de dret
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1. L'article 56 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu
comú de las administracions públiques (en endavant, PACAP), preveu que
l'òrgan administratiu competent per resoldre el procediment podrà adoptar,
d'ofici o a instància de part, les mesures provisionals que estimi oportunes per
a assegurar l'eficàcia de la resolució, si existeixen elements de judici suficient
per fer-ho.
2. 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.
3. L'avocació de competències es troba regulada 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.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, a la Presidència de la Diputació, la
competència per a la suspensió de la licitació d'aquest procediment de
contractació, delegada per la Presidència mitjançant decret núm. 20190003370, de 14 d'agost de 2019.
Segon. Suspendre la licitació del contracte del subministrament de
consumibles informàtics (tòners i cartutxos) per a les impressores de la
Diputació de Tarragona, per tal de corregir els Plecs reguladors.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació, i publicar aquesta resolució al Perfil de
contractant de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible
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La presidenta

Noemí Llauradó Sans
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