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Assumpte: Esmenar els errors materials detectats en les Bases del Concurs Internacional de Projectes per
al nou espai de centralitat urbana resultant del soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de
Llobregat.

Atès que per acord de JGL de data 10 d’abril de 2019 es van aprovar les Bases reguladores
del Concurs Internacional de Projectes per al nou espai de centralitat urbana resultant del
soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat, essent que s’han detectat
en el mateix uns errors de fet, no essencials, en relació a la clàusula 13 de les bases, relatiu
a l’apartat 5, que no resulta d’aplicació en la present licitació, i a la clàusula 18 de les bases,
relatiu a l’apartat 18.4.1 Modalitat (A) punt e), pel que fa a un error de transcripció en el
nombre màxim de punts per cadascun dels premis, mèrits i mencions rebuts per l’autor.
Tenint en compte l’establert en l’article 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) en relació a la modificació dels plecs de clàusules
administratives particulars després de la seva aprovació, i tenint en compte que encara
no s’han publicat les bases reguladores ni s’ha iniciat el termini per la presentació de
propostes i que l’esmena ho és d’errors de fet o materials, no essencials i de conformitat,
109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en relació als errors materials de l’Administració en que es
determina que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici
o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els
seus actes. Tanmateix l’article 74.2 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya determina que la
competència per a rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les
disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat.
Vist l’establert en la disposició addicional segona de la LCSP , en relació a l’atribució
competencial, en el Decret d’Alcaldia amb referència 2015/1970, de data 8 de juliol de
2015, de delegació d’atribucions de caràcter resolutiu a la Junta de Govern local i bases
d’execució del pressupost, l’Alcalde, fent ús de les atribucions que tinc atorgades per la
vigent legislació,
RESOLC
PRIMER.- Esmenar la clàusula núm. 13, apartat 5, de les Bases del Concurs
Internacional de Projectes per al nou espai de centralitat urbana resultant del soterrament
de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat aprovades per acord de la Junta de
Govern Local de data 10 d’abril de 2019, pels motius esmentats en la part expositiva del
present Decret,
On diu,
[...]
13.5 Cadascuna de les persones o *UTES que prenguin part en el concurs
elaborarà una única proposta per cada lot al que es presentin. Cap
interessat podrà presentar-se en unió temporal si ho ha fet individualment, així
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com tampoc podrà figurar en més d'una unió temporal. La vulneració de la
present base donarà lloc a la no admissió de totes les participacions subscrites
per aquest. Serà igualment causa de la no admissió al concurs la presentació
d'un mateix equip tècnic o d'un mateix autor d'aquest equip per diversos
concursants.
[...]
Ha de dir:
[...]
13.5 Cadascuna de les persones o *UTES que prenguin part en el concurs
elaborarà una única proposta. Cap interessat podrà presentar-se en unió
temporal si ho ha fet individualment, així com tampoc podrà figurar en més
d'una unió temporal. La vulneració de la present base donarà lloc a la no
admissió de totes les participacions subscrites per aquest. Serà igualment
causa de la no admissió al concurs la presentació d'un mateix equip tècnic o
d'un mateix autor d'aquest equip per diversos concursants.
[...]
SEGON.- Esmenar la clàusula núm. 18, apartat 18.4.1 Modalitat (A) punt e) de les Bases
del Concurs Internacional de Projectes per al nou espai de centralitat urbana resultant del
soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2019, pels motius esmentats en la part
expositiva del present Decret,
On diu,
[...]
e) Premis, mèrits i mencions rebuts per l’autor.
Puntuació. Fins a 5 punts (màxim 2 fitxes)
Es podran presentar màxim 2 treballs, una fitxa per cadascun. Fins a 3 punts
per cadascun dels premis, mèrits i mencions rebuts per l’autor.






Premi Internacional d’Urbanisme i/o espai públic............... 2,5 punts
Premi Nacional d’Urbanisme i/o Espai Públic.......................... 2 punts
Premi Nacional o Internacional d’Arquitectura ....................... 1,5 punts
Primer premi de concursos d’urbanisme i/o espai públic........... 1
punts
Experiència en docència d’arquitectura o urbanisme amb duració
superior a un any…………...………………............................ 0,5 punts

La documentació per a aquest apartat es presentarà segons fitxa adjunta
(veure Annex VIII) en 1 DIN A3 per a cada projecte, a una cara.

tmp518810737047431196.doc

[...]
Ha de dir:
[...]
e) Premis, mèrits i mencions rebuts per l’autor.
Puntuació. Fins a 5 punts (màxim 2 fitxes)
Es podran presentar màxim 2 treballs, una fitxa per cadascun. Fins a 2,5 punts
per cadascun dels premis, mèrits i mencions rebuts per l’autor.






Premi Internacional d’Urbanisme i/o espai públic............... 2,5 punts
Premi Nacional d’Urbanisme i/o Espai Públic.......................... 2 punts
Premi Nacional o Internacional d’Arquitectura ....................... 1,5 punts
Primer premi de concursos d’urbanisme i/o espai públic........... 1
punts
Experiència en docència d’arquitectura o urbanisme amb duració
superior a un any…………...………………............................ 0,5 punts

La documentació per a aquest apartat es presentarà segons fitxa adjunta
(veure Annex VIII) en 1 DIN A3 per a cada projecte, a una cara.
[...]
TERCER- Establir que es procedeixi a adequar les clàusules esmenades en les versions
traduïdes de les bases reguladores del concurs de projectes.
QUART.- Publicar aquest Decret i les noves Bases reguladores del concurs al Perfil del
Contractant i al DOUE.
CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió de la Junta de
Govern Local que se celebri.
Ho mano i signo, a Sant Feliu de Llobregat a la data assenyalada.
L'Alcalde
Jordi San Jose Buenaventura

En dono fe
El Secretari
Agustín Recio Romero
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