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DECRET
Assumpte: Rectificació del Plec de clàusules administratives particulars aprovat per decret 8459/2021, de
28 de setembre, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat de la contractació de les
obres del projecte de renovació de l’enllumenat públic dels quadres EC, EF, CZ de la ciutat de Mataró,
dins del Programa general d’inversions (PGI) inclòs en el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals
2020-2023 de la Diputació de Barcelona.
Òrgan: Administració, Mobilitat i Bon Govern
Expedient: 2021/0000028707

Relació de fets
1. Per decret 8459/2021, de 28 de setembre, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, es
va convocar licitació per a la contractació de de les obres del projecte de renovació de l’enllumenat públic
dels quadres EC, EF, CZ de la ciutat de Mataró, dins del Programa general d’inversions (PGI) inclòs en el
Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, amb un pressupost
màxim fixat per a l’adjudicació de fins a 267.720,96 €, IVA no inclòs, per la durada del contracte.
2. Abans de la publicació de la licitació, s’han detectat errors materials en el Plec administratiu que cal
corregir abans de la seva publicació i licitació, en les següents clàusules: sisena, catorzena, quinzena, vinti-cinquena, vint-i-sisena i trenta-quatrena, i cal rectificar-los.
3. Consta a l’expedient informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data
30/09/2021, sobre la legalitat de procedir a la rectificació del plec de la contractació esmentada.

Fonaments de dret
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per la que s’aprova la Llei del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, estableix la possibilitat de les Administracions públiques de
rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics continguts en els seus actes, d’ofici o
a instància de part.
En ús de les facultats que m'atorga decret d’Alcaldia 4705/2020 de 9 de juliol, de delegació de
competències,

RESOLC:
ÚNIC. Rectificar el Plec de clàusules administratives particulars aprovat per decret 8459/2021, de 28 de
setembre, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, d’acord amb el plec annexat.
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