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Exp. 346/2017
DECRET ALCALDIA RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL I AMPLIACIÓ TERMINI
LICITACIÓ
ANTECEDENTS
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 2 de març de 2018 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei de neteja viària, els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques, ordenant-se la publicació i l’obertura del termini
de presentació de proposicions per part dels interessats.
Atès que s’ha constatat una errada material a l’Annex 1 SUBROGACIÓ DE PERSONAL,
del Plec de Prescripcions tècniques de la contractació del servei, i més concretament
l’omissió d’un treballador objecte de subrogació que no figurava en el llistat.
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques preveu que en qualsevol moment les
administracions públiques poden rectificar els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
Com sigui que s’ha detectat l’errada material pocs dies abans d’exhaurir-se el termini
de presentació de proposicions per part dels licitadors, i amb la finalitat que la
rectificació d’aquesta errada no produeixi indefensió als licitadors, es considera
necessari ampliar el termini de presentació d’ofertes, per tal que els licitadors puguin
adequar les seves proposicions d’acord amb la informació rectificada.
En ús de les atribucions conferides per la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011
de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, RESOLC:
Primer. Rectificar l’errada material detectada en “l’Annex 1:Subrogació de personal”
del Plec de Prescripcions tècniques de la licitació i ON DIU:
ANNEX 1. SUBROGACIÓ DE PERSONAL
Núm.

Antiguitat

Contracte

1

18/06/12

289

Netejador

20

520,46

2

28/05/17

502

Netejador

4

120,32

En realitat HA DE DIR:

Categoria

Jornada
(h/setmana)

Bases contingències
comunes
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ANNEX 1. SUBROGACIÓ DE PERSONAL

1
2
3

ANTIGUETAT

CONTRACTE

TIPUS

CATEGORIA

BASE C.C.

27/11/2009
18/06/2012
28/05/2017

189
289
502

INDEFINIT T.COMPLET
INDEFINIT T.PARCIAL
INDEFINIT T.PARCIAL

ENCARREGAT DE GRUP
NETEJADOR
NETEJADOR

2.100,83 €
520,46 €
120,32 €

%

JORNADA

60% DIUMENGE A DIVENDRES 1.260,50 €
100% DILLUNS A DIVENDRES
520,46 €
100%
DIUMENGES
120,32 €

Segon.- Ampliar el termini de presentació de proposicions, concedint un nou termini
de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al BOP de LLEIDA de la
present resolució, per tal que es puguin presentar les proposicions per part dels
interessats, i publicar la present resolució al perfil del contractant.
Tercer.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, o un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos des del
dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa la
Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Torrefarrera a 19 de març de 2018
L'Alcalde
Jordi Latorre Sotus
(signat electrònicament al marge)
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