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Núm. de Decret i Data:
2021DECR001450 29/09/2021

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 2021DECR001385 de data 20/09/2021
es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera a l’Acord marc
del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2019.01), es va contractar una pòlissa corresponent al lot 2 “Vehicles Terrestres, a
favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros” i aprovar i autoritzar la
despesa corresponent.
Atès que en la referida resolució s’han detectat les errades materials que s’indiquen a
continuació:
A l’acord Primer de la part resolutiva per error es va posar “....
- Model: NISSAN CAMIÓ CAIXA OBERTA D-T027
- Matrícula: B4180UK
- Import: 745,80 euros impostos inclosos
- Vigència: del 21 de setembre de 2021 al 21 de setembre de 2022
Quan ha de dir “.....
- Model: NISSAN CAMIÓ CAIXA OBERTA D-T027
- Matrícula: 0915BPH
- Import: 38,32 euros impostos inclosos
- Vigència: del 21 de setembre de 2021 al 27 d’octubre de 2021

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

- A l’acord Segon de la part resolutiva per error es va posar “...per import de 254,25
€” quan ha de dir “...per import de 38,32 €”
Vist allò disposat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, on s’estableix que les Administracions podran,
en qualsevol moment, rectificar les errades materials, d’ofici o aritmètics existents en
els seus actes.
ATÈS que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya, ha establert que la competència per rectificar
errors materials, de fet o aritmètics, en els actes i les disposicions reglamentàries
correspon a l’òrgan que els ha dictat.
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Per tot això, he resolt:
Primer.- ESMENAR l’error material existent a l’acord primer de la part resolutiva de la
resolució d’Alcaldia núm. 2021DECR001385 de data 20/09/2021, que queda redactat
de la forma següent:
“Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera a
l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar la pòlissa que a continuació s’indica:
Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros, del vehicle següent:
-

Model: NISSAN CAMIÓ CAIXA OBERTA D-T027
Matrícula: 0915BPH
Import: 38,32 euros impostos inclosos
Vigència: del 21 de setembre de 2021 al 27 d’octubre de 2021”

Segon.- ESMENAR l’error material existent a l’acord segon de la part resolutiva de la
resolució d’Alcaldia núm. 2021DECR001385 de data 20/09/2021, que queda redactat
de la forma següent:

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

“Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 38,32 €,
impostos inclosos, que s'imputarà, dins del vigent pressupost municipal, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 1.171.22400 “Assegurances”.”
Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i
a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al mediador Ferrer & Ojeda (c/.
Tamarit 155-159- 08015 Barcelona), així com a la resta d’interessats que s’escaigui.

Ho mana i signa en Jordi Xena i Ibáñez, alcalde-president de l’ajuntament de Santa
Maria de Palautordera.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
Signat electrònicament,

