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Número expedient:

Correcció, per error material, dels Plecs que regeixen el contracte del servei de
redacció dels plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) de 30
municipis de la demarcació de Tarragona (fase 4).

DECRET

Expedient relatiu al contracte del servei de redacció dels plans d’acció
per l’energia sostenible i el clima (PAESC) de 30 municipis de la
demarcació de Tarragona (fase 4).

Fets
1. Per decret de Presidència, núm. 2017-2534, de data 22 d’agost de 2017
es va aprovar l'expedient de contractació per adjudicar, pel procediment
obert, el servei de redacció dels plans d’acció per l’energia sostenible i el
clima (PAESC) de 30 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 4).
2. En data 29 d’agost de 2017 es va publicar al Perfil de contractant de la
Diputació de Tarragona el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte i en la mateixa data
es va anunciar la licitació per procediment obert al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
3. En data 20/09/2017, els responsables del contracte informen que s’han
detectat el següents errors materials en els Plecs que regulen aquest
contracte:
1) PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
CRITERIS AVALUABLES EN BASE A JUDICIS DE VALOR.
CRITERI 1. PROPOSTA TÈCNICA

On diu:

2. Pla de comunicació i participació proposat, en un màxim de 3 pàgines a
doble cara. Es valoraran les propostes que transmetin el missatge de
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PAESC de forma innovadora, clara i a un conjunt ampli de la població.
També es valoraran les propostes de caire formatiu. NOTA: la proposta no
pot fer referència a les propostes exposades per l'empresa en el pla de
comunicació i participació. Puntuació: fins a un màxim d’1 punt.

Ha de dir:

2. Pla de comunicació i participació proposat, en un màxim de 3
pàgines a doble cara. Es valoraran les propostes que transmetin el
missatge de PAESC de forma innovadora, clara i a un conjunt ampli de
la població. També es valoraran les propostes de caire formatiu.
Puntuació: fins a un màxim d’1 punt.

2) ANNEX DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
- On diu:
“Empreses adjudicatàries” i “Destinatari adjudicatari”
- Ha de dir:
“Empreses licitadores” i “Destinatari licitador”

4. La competència per a corregir, per error material, el Plec de prescripcions
tècniques i per ampliar el termini de presentació d’ofertes, 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 d’agilitar
aquesta tramitació, es fa necessària l’avocació a 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”.
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2. L'art. 32 de la PACAP diu que l’administració, excepte precepte en contra,
pot concedir d'ofici, una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi
de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es
perjudiquen drets de tercers. L'acord d'ampliació s'ha de notificar als
interessats.
3. L’avocació de competències es troba regulada a l’article 10 de la Llei 40
/2015, d’1 de 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 a la correcció, per error material, dels Plecs que regulen
aquest contracte i per ampliar el termini de presentació d’ofertes, delegada
mitjançant decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015.
Segon. Constatar l’existència d’un error material en els Plecs de clàusules
administratives i en el de prescripcions tècniques i corregir-lo en el sentit
següent:

1) PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
CRITERIS AVALUABLES EN BASE A JUDICIS DE VALOR.
CRITERI 1. PROPOSTA TÈCNICA

On diu:

2. Pla de comunicació i participació proposat, en un màxim de 3 pàgines a
doble cara. Es valoraran les propostes que transmetin el missatge de
PAESC de forma innovadora, clara i a un conjunt ampli de la població.
També es valoraran les propostes de caire formatiu. NOTA: la proposta no
pot fer referència a les propostes exposades per l'empresa en el pla de
comunicació i participació. Puntuació: fins a un màxim d’1 punt.

Ha de dir:
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2. Pla de comunicació i participació proposat, en un màxim de 3
pàgines a doble cara. Es valoraran les propostes que transmetin el
missatge de PAESC de forma innovadora, clara i a un conjunt ampli de
la població. També es valoraran les propostes de caire formatiu.
Puntuació: fins a un màxim d’1 punt.

2) ANNEX DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
- On diu:
“Empreses adjudicatàries” i “Destinatari adjudicatari”
- Ha de dir:
“Empreses licitadores” i “Destinatari licitador”
Tercer. Ampliar el termini de presentació d’ofertes per participar en el
procediment obert, no harmonitzat, per contractar el servei de redacció dels
plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) de 30 municipis de
la demarcació de Tarragona (fase 4), fins el proper dia 13 d’octubre de
2017, a les 14 hores.
Quart. Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant i comunicar-ho a la
Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal (SAM).

Règim de recursos:
(...)

El President.
Josep Poblet i Tous
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