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Regidoria d’Economia
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MS/tc

DECRET-ALCALDE
Il·lm. Sr. MIQUEL PUEYO i PARIS, alcalde de l’Excm. Ajuntament de Lleida.
Lleida, a la data de la signatura electrònica.

Segons acord de l’Excm. Ajuntament Ple de data 30 d’octubre de 2020, es va aprovar el
Plec de clàusules administratives particulars adaptat a la resolució 263/2020 (Recurs N2020-2122) del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que regeix el contracte del
Servei de suport, col·laboració i assistència tècnica a l’Ajuntament de Lleida en matèria
d’inspecció tributària, tramitació ordinària sotmès a regulació harmonitzada, mitjançant
procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació, amb un pressupost total de
725.525,42 € + 152.360,34 € d’IVA (Total: 877.885,76 €).
Atès que s’ha detectat una errada en l’apartat H del Quadre de característiques del contracte
i en la clàusula 11.1 del Plec de clàusules administratives particulars, on s’especifica que la
presentació d’ofertes serà en paper, mitjançant presentació al Registre General de
l’Ajuntament de Lleida o per Correus.
Vist l’establert en la DA 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, sobre les normes relatives als mitjans de comunicació utilitzables en els
procediments regulats a l’esmentada llei, i atès que l’Ajuntament de Lleida disposa de l’eina
de Sobre Digital, cal adaptar el PCAP a la presentació telemàtica d’ofertes disponible en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), mitjançant la correcció de l’apartat H
del Quadre de característiques del contracte i la clàusula 11.1 del Plec de clàusules
administratives particulars.
Considerant el que preveu l'art. 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en quan a la rectificació en qualsevol
moment dels errors materials, de fet o aritmètics per part de l'Administració.
Considerant l’establert en el punt 5è de l’acord de Ple de data 30 d’octubre de 2020 de 2018,
relatiu a la realització de tots els actes de desenvolupament o execució que es derivin
d’aquest expedient per part de la Junta de Govern Local i/o l’Alcaldia.
Fent ús de les atribucions que em confereix l’art. 53 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el dia d’avui

RESOLC:
1r.- Corregir l’apartat H del Quadre de característiques del contracte i la clàusula 11.1 del
Plec de clàusules administratives particulars adaptat a la resolució 263/2020 (Recurs N2020-2122) del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que regeix el contracte del
Servei de suport, col·laboració i assistència tècnica a l’Ajuntament de Lleida en matèria
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d’inspecció tributària, per tal d’adaptar la licitació a la presentació telemàtica d’ofertes,
mitjançant l’eina de Sobre Digital, disponible en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública (PSCP).
2n.- Donar compte d’aquest acord en el següent Ple Municipal.

L’ALCALDE

EL SECRETARI GENERAL
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