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En data 12/08/2021 he aprovat:

ASSUMPTE
Aprovació de la rectificació de l'errada material de la clàusula 11, al plec de clàusules administratives particulars
aprovat per la JG de data 28 de juliol de 2021, que ha de regir l'adjudicació de les concessions administratives per a
l'ús privatiu de l'espai de domini públic dels mercats municipals, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
Número d'expedient N787/U665/2021/000007

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
En data 28 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment del plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir l'adjudicació de les concessions administratives per a l'ús privatiu de l'espai de domini
públic dels mercats municipals, així com la convocatòria que es durà a terme mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.
Atès que s'ha detectat una errada material a la clàusula 11, pel que fa al termini per a la presentació de les ofertes.
En data 10 d'agost de 2021, el tècnic de Mercats Municipals del Departament de Promoció de l'Empresa i el Comerç
emet informe justificatiu de l'errada material detectada a la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives
particulars esmentat.
L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques,
preveu la rectificació de les errades materials, de fet o aritmètiques existents als seus actes.
L'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, disposa que en qualsevol moment es
pot avocar el coneixement d'assumptes que per delegació han estat atribuïts a altres òrgans administratius, i en
l'apartat Segon del decret d'Alcaldia de data 27 de juny de 2019 i número AALB190015 es preveu la possibilitat
d'avocar les competències que s'hagin delegat en supòsits -concrets i puntuals- d'urgència o quan circumstàncies
especials ho facin convenient.
Atès que durant el mes d'agost no té lloc la Junta de Govern fins a la seva represa al mes de setembre.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a l'alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;
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RESOLC
Primer.- Avocar la competència per a la resolució d'aquest expedient.
Segon.- Rectificar l'errada material detectada en la clàusula 11, pel que fa al termini de presentació de les ofertes, del
plec de clàusules administratives particulars, aprovat per la Junta de Govern de data 28 de juliol de 2021, que ha de
regir l'adjudicació de les concessions administratives per a l'ús privatiu de l'espai de domini públic dels mercats
municipals, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, en el següent sentit:
- Clàusula 11:
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ON HI DIU:
"El termini per a la presentació de les proposicions és de 30 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de
publicació de l'anunci de licitació al perfil de contractant. En cas de que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria
fins al dia hàbil següent. La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de
l'any, excepte l'últim dia del termini en el que la presentació d'ofertes es podrà tramitar fins a les 23:59:00 hores."
HI HA DE DIR:
"El termini per a la presentació de les proposicions és de 30 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de
publicació del l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). En cas de que finalitzés en dissabte o
festiu es prorrogaria fins al dia hàbil següent. La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores
del dia, tots els des de l'any, excepte l'últim dia del termini en el que la presentació d'ofertes es podrà tramitar fins a
les 23:59:00 hores."
Tercer.- Publicar aquest acord al perfil de contractant.

Signat electrònicament:
J. Angel Carcelén Luján
Alcalde accidental
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