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Núm. de Decret i Data:
2022DECR000864 13/04/2022

DECRET D’ALCALDIA
Exp: X2022000636
Ref: mgr

Modificació error material a l’expedient:
Vist el Decret d’alcaldia núm. 711/2022, del 4 d’abril de 2022, pel qual aprovava
l’expedient de licitació sobre la contractació del servei de recepció i atenció al públic
dins la Residència Geriàtrica municipal Zoilo Feliu, mitjançant procediment obert amb
una pluralitat de criteris d’adjudicació.
Vistos els Plec de clàusules administratives particulars del “servei de recepció i
atenció al públic dins la Residència Geriàtrica municipal Zoilo Feliu, mitjançant
procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, s’han detectat els
següents errors:
1. Error detectat: comprès al punt 5.1 del quadre de característiques del
contracte del Plec de clàusules administratives (Valor estimat del contracte) :
176.392,89€.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

2. Error detectat: comprès al punt 22 del quadre de característiques del contracte
del Plec de clàusules administratives (Modificacions del contracte previstes al
Plec de Clàusules) :
“Sí, fins a un màxim del 5% del pressupost base de licitació. I vindrà
determinada per la possibilitat que durant el termini de vigència del contracte
puguin sorgir noves necessitats en relació amb el servei”.
3. Error detectat: comprès al punt 7 de les disposicions generals del contracte
del Plec de clàusules administratives (Valor estimat del contracte) :
176.392,89€.
D’acord a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques que determina “Les administracions públiques
podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia RESOL:
PRIMER.- APROVAR la rectificació de l’error material
711/2022, del 4 d’abril de 2022 , en el següent sentit:

del Decret d’alcaldia núm.

Allà on diu:

“(Valor estimat del contracte) : 176.392,89€”.
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Ha de dir:

“(Valor estimat del contracte): 178.174,64€”.
Allà on diu:
“Sí, fins a un màxim del 5% del pressupost base de licitació. I vindrà
determinada per la possibilitat que durant el termini de vigència del contracte
puguin sorgir noves necessitats en relació amb el servei”.

Ha de dir:
Sí, fins a un màxim del 5% del pressupost base de licitació i de les possibles
pròrrogues. Vindrà determinada per la possibilitat que durant el termini de
vigència del contracte puguin sorgir noves necessitats en relació amb el servei
SEGON.- MODIFICAR l’anunci de licitació per a introduir aquestes correccions
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TERCER.- COMUNICAR aquest decret a l’Àrea de Gent Gran i a Secretaria de
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
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