RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DELEGADA DE FUNERÀRIA DE TERRASSA SAU.
Expedient contractació núm.: 23-21
Resolució: correcció error material en la resolució d’adjudicació.
Procediment: Procediment obert simplificat
Tipus de contracte: Obres
En data 25 d’agost de 2021 es va adoptar una resolució de la Consellera Delegada de Funerària de Terrassa
relativa a l’adjudicació del contracte de les obres definides en la “Memòria valorada per a l’adequació de
plataformes de serveis de determinats blocs de nínxols del Cementiri Municipal de Terrassa (COAP65/2021) per import de 109.795,68 € (IVA EXCLÒS) i de 132.852,63 € (IVA INCLÒS DEL 21%).
S’ha comprovat que en el text d’aquesta resolució figura una errada material que afecta a la denominació
mercantil de l’empresa a la que s’adjudica el contracte i quina oferta va quedar classificada en primer lloc,
de forma que allà on diu:
-

“ ALDABA CONSTRUCCIONES REUNIDAS S.L.”

Funerària de Terrassa, S.A.U. Ctra. Montcada, 789. 08227 Terrassa. CIF A08196370.
Registre Mercantil de Barcelona, volum 45047, full B14845, foli 112, inscripció 63.

Ha de dir:
-

“ALDABA OBRAS REUNIDAS S.L”

Atès el previst a l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, sobre correcció d’errors materials o de fet existents en els actes de les
Administracions Públiques, i considerant que aquest precepte resulta d’aplicació en base a les previsions
contingudes a l’art.26.3 i a la Disposició Final Quarta, apartat 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
RESOLC,
PRIMER.- Corregir l’errada material continguda en la Resolució de la Consellera Delegada de Funerària de
Terrassa SAU de data 25 d’agost de 2021 relativa a l’adjudicació del contracte de les obres definides en la
“Memòria valorada per a l’adequació de plataformes de serveis de determinats blocs de nínxols del Cementiri
Municipal de Terrassa (COAP-65/2021) per import de 109.795,68 € (IVA EXCLÒS) i de 132.852,63 € (IVA
INCLÒS DEL 21%), en el sentit següent:
allà on diu:
-

“ ALDABA CONSTRUCCIONES REUNIDAS S.L.”

Ha de dir:
-

“ALDABA OBRAS REUNIDAS S.L”

SEGON.- Publicar aquesta resolució en el Perfil de Contractant de Funerària de Terrassa SAU i traslladarla als interessats en el procediment.

Emília Andreu Almécija
Consellera Delegada de Funerària de Terrassa SAU.
Terrassa, 8/09/2021

