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Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
11880

Correcció d’errors del Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en
matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.

Havent observat errors en el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals,
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 230, de 25 de setembre de 2015, i en el
seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en
llengua catalana:
A la pàgina 1, primer paràgraf, tercera línia, on diu: «...va introduir modificacions a la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i a la 31/2007, de 30
d’octubre,...», ha de dir: «...va introduir modificacions a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, i a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre,...».
A la pàgina 6, article 3.3, on diu: «El secretari general es designa d’entre funcionaris de
carrera de cossos i escales a què s’accedeixi amb títol de llicenciat o de grau...», ha de dir:
«El secretari general es designa d’entre funcionaris de carrera de cossos i escales a què
s’accedeixi amb el títol de llicenciat o de grau....».
A la pàgina 6, article 5, on diu: «En els casos de vacant, absència o malaltia, el
president del Tribunal ha de ser substituït pel vocal de més antiguitat en el Tribunal, i de
més edat, per aquest ordre.» ha de dir: «En els casos de vacant, absència o malaltia, el
president del Tribunal ha de ser substituït pel vocal de més antiguitat en el Tribunal, i el de
més edat, per aquest ordre.».
A la pàgina 7, article 10, en el títol i l’apartat 1, on diu: «Article 10. Atribució de
competència per les comunitats i ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
1. Les comunitats autònomes, així com les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla,
poden atribuir al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals la competència
per resoldre…», ha de dir: «Article 10. Atribució de competència per les comunitats
autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla.
1. Les comunitats autònomes, així com les ciutats de Ceuta i Melilla, poden atribuir al
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals la competència per resoldre ».
A la pàgina 9, article 16.2, última frase, on diu: «No obstant això, l’incompliment
esmentat el pot al·legar el recurrent en el seu recurs amb els efectes que estableix
l’article 29.4 d’aquest Reglament.», ha de dir: «No obstant això, l’incompliment esmentat el
pot al·legar el recurrent en el seu recurs amb els efectes que estableix l’article 29.3
d’aquest Reglament.».
A la pàgina 11, article 22.1 apartat 6è, on diu: «Que s’adjuntin a l’escrit d’interposició
els documents i requisits a què es refereix l’article 44.5 del text refós, sense perjudici del
que s’hi disposa respecte de la possibilitat d’esmena.», ha de dir: «Que s’adjuntin a l’escrit
d’interposició els documents i requisits a què es refereix l’article 44 del text refós, sense
perjudici del que s’hi disposa respecte de la possibilitat de d’esmena.».
A la pàgina 12, article 24.4, on diu: «...de conformitat amb el que disposa l’article 63 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local,...», ha de dir: «de conformitat amb el que
disposa l’article 63 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,...».
A la pàgina 16, article 36.2, on diu: «...en els terminis que preveu la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària per a la recaptació en període voluntari.», ha de dir: «...en
els terminis que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, per a la
recaptació en període voluntari.».
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