DILIGÈNCIA DE CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL

EXPEDIENT: SC-19-01015
Assegurança d’assistència de viatges

Vist el contracte de serveis d’assegurança d’assistència en viatges subscrit el 23 de gener de
2020 entre ACCIÓ i ERGO SEGUROS DE VIAJE, Sucursal en España.

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- A la pàgina primera del contracte, a l’apartat “Antecedents”, s’ha advertit un error en el
número de NIF de l’empresa contractista.

ACCIÓ

FONAMENTS DE DRETS
PRIMER.- L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, segons el qual 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.
RESOLC
Corregir l’error material detectat a la pàgina primera del contracte de serveis d’assegurança
d’assistència en viatges subscrit el 23 de gener de 2020 entre ACCIÓ i ERGO SEGUROS DE VIAJE,
Sucursal en España.
On diu: ...”NIF núm. W0068002E”...
Ha de dir: ...”NIF núm. W0040918E”...
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu
de reposició davant del conseller delegat de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que preveuen els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de
la seva notificació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, a la data de la signatura

Joan Romero Circuns
Conseller delegat.
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