ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS,
NETEJA VIÀRIA, DEIXALLERIA I RECOLLIDA DE FIBROCIMENTS DEL MUNICIPI DE
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, EXP. 2019/034-8784.
RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL DE LES ACTES DE LES MESES DE
CONTRACTACIÓ DE DATA 29 DE GENER I 3 DE FEBRER DE 2020, EN LA
REFERÈNCIA FETA AL LOT 3
EXP. 2019/034-8784.
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA
Data: 25 de febrer de 2020.
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 12:30h.
Hora finalització: 12:35h

https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració
Metadades

Estat d'elaboració: Original

a4bedf721cf64148a231fefec3901d80001

Url de validació

President: Sr. Oriol Lozano Rocabruna
Vocals:
Sr. Jordi Plaza Nualart, regidor de Gestió Ambiental
Sra. Sandra Cortiella Salvador, tècnica de Serveis Jurídics.
Sra. M. Assumpció Rodríguez Marín, secretària de l’Ajuntament.
Sr. Esaú Soto Martínez, interventor municipal.
Secretària: Sra. Teresa Viaplana Costajussà.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Es reuneix la Mesa de Contractació – en acte no públic- assistint a la mateixa les persones
que tot seguit s’assenyalen:

Es constitueix la Mesa en sessió no pública, sent l’objecte de la reunió rectificar els errors
materials detectats a l’Acta de la reunió de la Mesa celebrada en data 29 de gener de 2020
de valoració documentació sobre C i proposta d’adjudicació i de la Mesa de data 3 de febrer
de 2020 de resolució de la sol·licitud de revisió presentada amb registre d’entrada. núm.
2020/1285.
Atès que la rectificació d'errors ara es troba regulada en l'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, entenent-se
com errors materials aquells que al·ludeixen a meres equivocacions elementals, que
s'aprecien de forma clara, patent, manifesta i ostensible, evidenciant-se per si sols, sense
que sigui necessari acudir a ulteriors raonaments, ni a operacions valoratives o aclaridores
sobre normes jurídiques, ja que afecten un determinat succés de manera independent de
tota opinió, criteri o qualificació, al marge, doncs, de qualsevol interpretació jurídica i de tota
apreciació hermenèutica valorativa.
Els errors materials i les rectificacions són les que seguidament es detallen:

En ambdues Meses pel que fa al declarar oferta més avantatjosa del Lot 3 a la proposta
presentada per ENGRUNES,
RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EMPRESA
D’INSERCIÓ, SLU, i en concret al núm. d’hores d’assessorament.
S’indica: Tallers de reciclatge i reparacions: 18 hores/any.
Quan la menció correcta ha de ser: Assessorament en autoreparació: 18 hores/any.
Efectuades les oportunes esmenes a les actes de les Meses celebrades el dia 29 de
gener de 2020 i 3 de febrer de 2020:
Acta del dia 29 de gener de 2020:
1.

A la pàgina número tretze, allà on diu:

Tallers de reciclatge i reparacions: 18 hores/any.
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Metadades

Assessorament en autoreparació: 18 hores/any.

Codi Segur de Validació

Acta del dia 3 de febrer de 2020:
2.- A la pàgina número cinc, allà on diu:
Tallers de reciclatge i reparacions: 18 hores/any.
Ha de dir:
Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Ha de dir:

Assessorament en autoreparació: 18 hores/any.
Que els errors materials que en aquest acte són objecte de rectificació no afecten en res a la
valoració global i proposta efectuada per la Mesa de Contractació.
Es procedirà a la inserció de la present acta en el Perfil del Contractant.
A les 12:35 hores es dóna per acabada la reunió de la qual jo, com a secretaria de la Mesa
en dono fe.

