
AJUNTAMENT DE POBOLEDA 
 

C/ Nou, 94 – Tel. 977 827 097 – Fax 977 827 036 – 4337 Poboleda (Priorat) 
aj.poboleda@poboleda.cat www.poboleda.cat 

 

 
ANUNCI 

 
Per Decret d’alcaldia número 02/2016, de 5 de gener de 2016, s’ha resolt el següent:  
 
 “ ANTECEDENTS  

   
Mitjançant Decret d'alcaldia 107/2015, de data 18 de desembre de 2015, va aprovar 
l’expedient de contractació del subministrament d’una màquina multifunció, 
mitjançant rènting, per les dependències administratives de l’Ajuntament mitjançant 
procediment Obert, amb un criteri d’adjudicació, per un import de licitació de 
3.060,00 € pel concepte d’arrendament i pel conceptes de manteniment serà de: 
0,0060 preu còpia en blanc i negre i 0,060 preu còpia color, imports sense IVA.  
 
Un cop publicada la licitació s'ha observat un error en la definició de l'objecte del 
contracte al veure que no s'havia especificat còpies en Din-A4 i Din-A3. D'acord a 
l'article 105.2 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i de 
procediment administratiu comú, ( d'ara endavant, LRJPAC) preveu que: " Las 
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos."  
 
Atès que aquesta correcció afecta el contingut de l'objecte del contracte, i en virtut 
de l'article 104 del LRJPAC " ...., el órgano competente para resolver podrá 
suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible 
o difícil reparación." Es considera oportú i adequat procedir a la suspensió de la 
licitació del contracte, per esmenar l'errada i procedir a l'aprovació de nou de 
l'expedient de contractació esmentat.  
   
  
FONAMENTS DE DRET  
   
La legislació aplicable és la següent:  
   

a)  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).  
b)  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).  
c)  Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).  
d)  Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), 
en tot allò que no contradigui a la LCSP  

e)  Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  

f)  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú  

g)  Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya  

   
D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP l’òrgan competent per resoldre 
el present contracte és el Ple.  
   
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 19.06.2015 va delegar la competència en 
matèria de contractació a l’Alcalde.  
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Per tot l’exposat RESOLC:  
  
Primer.  Suspendre la licitació corresponent a l’expedient de contractació del 
subministrament d’una màquina multifunció, mitjançant rènting, per les dependències 
administratives de l’Ajuntament mitjançant procediment obert, amb un criteri 
d’adjudicació, per un import de licitació de 3.060,00 € pel concepte d’arrendament i 
pel conceptes de manteniment serà de: 0,0060 preu còpia en blanc i negre i 0,060 
preu còpia color, imports sense IVA.  
   
Segon.-  Esmenar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
han de regir la contractació del subministrament 
   
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de 
contractant l’anunci de suspensió del procediment .  
 
Quart .- Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de 
contractació. “ 
 
El que es publica als efectes oportuns i per a coneixement general.   
 
 
 
Poboleda, 5 de gener de 2016 
 
L'Alcalde  
   
   
   
Josep M. Díaz Franquet  
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