AJUNTAMENT DE FLIX

Decret 70/2009, de 15 de maig, de correcci
correcció
d’’una errada en el Plecs de cl
clàusu
àusules
ó d
àusu
les i en els
anuncis del procediment
procediment obert, amb diversos criteris d’
d’adjudicació,
adjudicació, per a la contractació
contractació de
l’obra:
obra: “Projecte
“Projecte de millora energètica i d’installacions d’enllumenat públic.
públic. Fase 1A”
1A”
Antecedents:
1.- La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 d’abril de 2009, va
aprovar l’expedient de contractació de l’obra: “Projecte de millora energètica i d’installacions
d’enllumenat públic. Fase 1A”, el valor estimat del qual ascendeix a 366.687,94.- €,
(425.358,01.- €, IVA inclòs), aprovant també els plecs de clàusules administratives particulars
que ha de regir la contractació.
2.- S’ha observat un error en la clàusula desena de l’esmentat plec, en el següent sentit:
- On diu:

“Donada la quantia del present contracte i de conformitat amb el que preveu
l’article 25.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, encara en
vigor tal i com estableix la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, per a contractar serà requisit
indispensable que l’empresari disposi de la següent classificació:
GRUP
I

SUBGRUP
2

CATEGÒRIA
e)

- Ha de dir:

“Donada la quantia del present contracte i de conformitat amb el que preveu
l’article 25.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, encara en
vigor tal i com estableix la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, per a contractar serà requisit
indispensable que l’empresari disposi de la següent classificació:
GRUP
I

SUBGRUP
1

CATEGÒRIA
e)

3.- Conseqüència, de l’anterior error, l ‘edicte que s’ha tramès per a la seva publicació al BOPT i
al DOGC, i el que s’ha publicat en el tauler d’edictes de la Corporació, i en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Flix, conté el mateix error pel que fa a la classificació exigida al
licitador.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu Comú, permet a les Administracions Públiques,
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici, o a instància dels interessats, els errors materials, de fet
o aritmètics existents en els seus actes.
En conseqüència, i, en ús de les atribucions que em confereix la legislació de règim local
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PRIMER.- CORREGIR l’errada material de la clàusula desena del Plec de clàusulesd
administratives particulars del procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, per a la
contractació de l’obra: “Projecte de millora energètica i d’installacions d’enllumenat públic. Fase
1A”, en el següent sentit:
- On diu:

“Donada la quantia del present contracte i de conformitat amb el que preveu
l’article 25.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, encara en
vigor tal i com estableix la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, per a contractar serà requisit
indispensable que l’empresari disposi de la següent classificació:
GRUP
I

SUBGRUP
2

CATEGÒRIA
e)

- Ha de dir:

“Donada la quantia del present contracte i de conformitat amb el que preveu
l’article 25.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, encara en
vigor tal i com estableix la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, per a contractar serà requisit
indispensable que l’empresari disposi de la següent classificació:
GRUP
I

SUBGRUP
1

CATEGÒRIA
e)

SEGON.- CORREGIR en el mateix sentit, l’anunci que s’ha de publicar en el BOPT, DOGC,
tauler d’edictes de la Corporació i Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Flix.
TERCER.- EL termini de presentació d’ofertes, que és de 26 dies naturals, començarà a partir
del dia següent al de la última publicació del present edicte de rectificació en el BOPT, i/o en el
DOGC.
Ho mana i signa, l’Il.lm. Sr. Pere Muñoz Hernández, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix,
davant meu, el secretari, que en dono fe. Flix, 15 de maig de 2009.
L’Alcalde-President

Davant meu
El Secretari,

Pere Muñoz Hernández

Arturo González Benet
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