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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: CN-63-2018
TIPUS DE CONTRACTE: CONCESSIÓ DE SERVEI
TÍTOL: EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR CAFETERIA DE LA SEU DE
L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN D’ALCÚDIA SITUAT A L’EDIFICI DE “CAN
RAMIS”, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, VIA ORDINÀRIA.
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: REGIDORA DELEGADA DE CONTRACTACIÓ

Detectat error material en la clàusula 13.2 (Cànon base de licitació) del Plec de
Clàusules Administratives (PCAP) i en la clàusula 1 (Objecte del contracte) del Plec de
Condicions Tècniques (PPT) que regulen la licitació de la concessió de l’explotació del
servei de bar cafeteria de la seu de l’Associació de Gent Gran d’Alcúdia situat a l’edifici
de “Can Ramis” (expedient cn-63-2018), els quals es varen publicar a la Plataforma de
Contractació del Sector Públic (PCSP) en data 2 d’abril de 2019, es fa necessària la seva
rectificació, per lo que de conformitat amb el dispost a l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en virtut del qual “Les administracions públiques poden rectificar, així
mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials,
de fet o aritmètics existents en els seus actes”, procedeix realitzar l’esmentada correcció
i modificar el text del PCAP i PPT.

Joana Maria Bennasar Serra
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10/04/2019 REGIDOR CONTRACTACIÓ

Assumpte: Resolució de la 2ª Tinent de Batle, Regidora delegada d’Hisenda,
Contractació i Estadística, de SUBSANACIÓ D’ERROR MATERIAL a
l’expedient de contractació (cn-63-2018).

Atès el disposat als articles 28, 116 i 119 en relació a la Disposició Addicional 2ª, tots
dits preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en
exercici de les competències que em corresponen com a òrgan de contractació, per
delegació de la Batlia, de conformitat amb l’establert a l’article 23.4 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i a la Resolució de la Batlia núm.
871/2015, de 16 de juny de 2015 (BOIB 121/2015, d’11 d’agost),
RESOLC

Segon.- Eliminar, i conseqüentment deixar sense efectes, el següent contingut de la
clàusula 1 Plec de Condicions Tècniques (PPT) de l’expedient cn-63-2018:

Joan Seguí Serra
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10/04/2019 SECRETARI

Primer.- Eliminar, i conseqüentment deixar sense efectes, el següent contingut de la
clàusula 13.2 Plec de Clàusules Administratives (PCAP) de l’expedient cn-63-2018:
“Per això i a efectes compensatoris, l’adjudicatari gaudirà d’una rebaixa de 5.000
Euros en la quantia del cànon a satisfer durant el primer any de vigència de
l’explotació.”
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“Per això i a efectes compensatoris, l’adjudicatari gaudirà d’una rebaixa de 5.000
Euros en la quantia del cànon a satisfer durant el primer any de vigència de
l’explotació, de conformitat amb el dispost al PCAP.”
Tercer.- Publicar aquesta resolució a la Plataforma de Contractació del Sector Públic,
atorgant un nou termini de VINT-I-SET (27) dies naturals per a presentar
proposicions, que seran comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la
rectificació de l’anunci de licitació al perfil, finalitzant dit termini a les 14:00 hores del
darrer dia per presentar ofertes, amb independència del registre o oficina en que es
presentin. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix
s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del primer dia hàbil següent.

Alcúdia, en la data de la signatura,
La regidora delegada d’hisenda,
contractació i estadística

N’he pres raó,
El Secretari

Joana Maria Bennàsar Serra

Joan Seguí Serra.
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