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Assumpte: Resolució de correcció d’errades materials advertides en el plec de 
condicions de la concessió demanial per a l’explotació del Bar-Restaurant 
“S’Illot”, exp. CN-02/2019. 
S’ha advertit d’ofici l’existència d’una errada material en el plec de condicions de la 
concessió demanial per a l’explotació del Bar-Restaurant s’Illot, el qual es troba 
actualment en tràmit d’exposició pública (BOIB 98/2019, de 17 de juliol). 

En concret al tercer paràgraf de la pàgina 19 del plec de condicions, a l’apartat M.3 del 
quadre de característiques, en la versió aprovada i publicada al tauler d’anuncis web 
municipal de l’Ajuntament, diu per error que les proposicions es presentaran en tres 
sobres tancats, quan a continuació en els subsegüents paràgrafs i així mateix al llarg de 
la resta del plec de condicions s’indica que les proposicions s’han de presentar en dos 
sobres, sense que de la lectura del conjunt del plec es pugui desprendre de cap manera la 
possibilitat de presentar tres sobres, resultant clar i indubtable que les proposicions 
s’han de presentar únicament en dos sobres electrònics i no en tres.

Per tant, de tot el conjunt del plec administratiu s’evidencia que la menció a tres sobres 
en el tercer paràgraf de la pàgina 19 (apartat M.3 del quadre de característiques) del plec 
de condicions es tracta d’un error material, i que del conjunt del plec resulta clar i 
palmari, de la seva simple lectura, que ens trobam davant un error material, clar i 
evident, que no requereix més operacions de qualificació jurídica, i s’adverteix de la 
simple lectura del plec, sense necessitat de dades alienes al mateix. Procedeix la 
modificació de la referència errònia, amb dita operació s’evidencia que no s’altera en 
res el contingut del plec, de la qual cosa s’infereix que es tracta d’un simple error 
material.

Procedeix per tant la rectificació de l’errada material advertida, de conformitat amb 
l’establert a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. D’acord amb l’establert a 
l’article 75 del RGLCAP s’ha de computar des de l’anunci de la rectificació el termini 
de presentació de proposicions, no obstant això, tenint en compte que encara no s’ha 
obert el termini de presentació de proposicions en la licitació, la present rectificació no 
afecta a l’esmentat termini. En aquest sentit s’ha pronunciat el Tribunal Central 
Administratiu de Recursos Contractuals en la seva Resolució núm. 1137/2015.

Per tot això, de conformitat amb l’establert a l’article 122 i a la Disposició addicional 
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic, i a l’article 75 del Reglament General 
de la Llei de contractes de l’Administració Pública, en ús de les facultats legalment 
conferides i en exercici de les competències que em corresponen com a òrgan delegat  
de contractació 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. 977/2019, de 17 de juny de 2019,  

RESOLC

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ:  02/2019
TIPUS DE CONTRACTE: CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS EN BÉNS DE DOMINI PÚBLIC 
TÍTOL:  CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT “S’ILLOT”.
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: REGIDORA DELEGADA D’HISENDA, CONTRACTACIÓ I 
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Primer.- Rectificar els errors materials advertits en el plec de condicions de la 
concessió demanial de l’explotació del Bar-Restaurant de S’Illot, expedient CN-
02/2019, en el següent sentit:

- Al tercer paràgraf de la pàgina 19, apartat M.3 del quadre de característiques del 
plec, allà on diu: 

“M.3 RESUM INDICATIU DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS 
LICITADORS EN LES SEVES PROPOSICIONS
Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en TRES sobres 
tancats, signats per la licitadora fent-hi constar la informació requerida per l’eina 
del servei de licitació electrònica de la PLACSP..”

Ha de dir:

M.3 RESUM INDICATIU DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
PELS LICITADORS EN LES SEVES PROPOSICIONS
Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en DOS sobres 
tancats, signats per la licitadora fent-hi constar la informació requerida per 
l’eina del servei de licitació electrònica de la PLACSP.

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears un anunci d’exposició de la 
present rectificació, que no afectarà al termini d’exposició pública en curs. 

Tercer.- Publicar el plec de condicions rectificat al tauler d’anuncis del lloc web de 
l’Ajuntament d’Alcúdia i al Perfil del contractant d’aquest òrgan de contractació 
Regidoria Delegada d’Hisenda, contractació i Estadística d’Alcúdia (Illes Balears) 
allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, facultant els serveis de 
contractació per dur a terme la publicació. 

Quart.- Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació i 
formalització de l’esmentada concessió.

Alcúdia, en la data de la signatura electrònica.
La Regidora Delegada d’Hisenda, 
Contractació i Estadística

N’he pres raó,
El Secretari

Joana Mª Bennàsar Serra Joan Seguí Serra
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