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La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 02 de maig de
2022, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
11 .- Rectificació d'errades al plec administratiu aprovat per acord d'11 d'abril
de 2022, relatiu al contracte del servei per a la gestió integral i funcionament
d'escola bressol municipal La Granota (exp. 2218/22).
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 7 de març de 2022, va aprovar
l'expedient de contractació relatiu a la contractació del servei per la gestió integral i
funcionament de l’escola Bressol Municipal “La Granota”, situada al c. Sarajevo, 5 del Prat
de Llobregat, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, amb pluralitat de criteris de valoració per l’adjudicació, mitjançant judici de
valor i avaluables de forma automàtica.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 11 d’abril de 2022, va aprovar la
rectificació dels plecs de prescripcions tècniques, administratiu i de la memòria justificativa
del contracte de referència.
La documentació relativa a aquesta rectificació del contracte va ser publicada al DOUE i al
perfil del contractant en data 15 d’abril de 2022, fixant-se, com a últim dia de presentació
de proposicions per les empreses licitadores, el proper dia 12 de maig de 2022.
Atès que s’ha detectat un error de transcripció en el plec administratiu i en l’acord
rectificatiu, pel que fa al nombre de pàgines màxim del projecte pedagògic que els
licitadors han de presentar dels criteris subjectius que depenen d’un judici de valor, perquè
es va posar que eren 22 pàgines i són 20.
L’article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques estableix la possibilitat de rectificar en qualsevol moment, els
errors materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.
De conformitat amb l’informe jurídic amb codi del document CON16I00PM, que consta a
l’expedient.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la rectificació del plec administratiu i l’acord aprovat per la Junta de
Govern local de data 11 d’abril de 2022 del servei per la gestió integral i funcionament de
l’escola Bressol Municipal “La Granota”, situada al c. Sarajevo, 5 del Prat de Llobregat, pel
que fa al nombre de pàgines màxim del projecte pedagògic que els licitadors han de
presentar dels criteris subjectius que depenen d’un judici de valor, per un error de
transcripció.
On diu:
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Projecte tècnic d'escola bressol
1 .Projecte pedagògic.(22 pàgines)
Ha de dir:
Projecte tècnic d'escola bressol
1 .Projecte pedagògic.(20 pàgines)
Segon.- Notificar aquest acord als departaments de Comptabilitat, Educació, Prevenció
de Riscos laborals i al responsable del contracte.
Tercer.- Publicar aquest acord rectificatiu al perfil del contractant.
El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC
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