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Número d’expedient: CPSV2019000005
Número de registre: X2019002726
Assumpte: Esmenar l'error material detectat 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

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2019 que aprova 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.
Vistos els errors materials detectats a les clàusules 17.1.8 i 17.1.9 de les Bases del
Concurs Internacional de Projectes, relatives a la “declaració responsable del compliment
de mesures socials” i a la “declaració responsable d’adscripció, en cas de resultar
adjudicatari, els mitjans personals materials suficients per l’execució del contracte”,
respectivament.
Vist l’error material detectat al primer paràgraf de la clàusula 20.1 on posa “en l’Annex
núm XX”, hauria de posar “a la clàusula 19”.
Atès l’establert en l’art. 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu 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 del 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 els errors materials, de fet o aritmètics 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 aprovat per la Junta de
Govern Local de data 10 d’abril de 2019 que es detallen a continuació:
A) En relació a la clàusula 17.1.8 i 17.1.9 de les Bases del Concurs Internacional de
Projectes, on diu:
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(...)
8. (Obligatori): Declaració responsable del compliment de mesures socials,
segons l’Annexe X: Caldrà fer una declaració responsable del concursant
conforme a l’Annex X on es compromet a respectar la igualtat de gènere en els
aspectes del llenguatge i imatges dels treballs que s’executin en virtut del present
contracte, i en conseqüència a lliurar tots els documents en l'Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, garantint i respectant la igualtat de gènere tant en la memòria
com en la documentació gràfica (plànols, renders, imatges i presentacions).
En la composició definitiva de l’equip, únicament es tindrà en compte les
persones inscrites prèviament i que hagin proporcionat els documents citats en
aquest apartat.
9. (Obligatori): Declaració responsable d’adscriure, en cas de resultar
adjudicatari, els mitjans personals i materials suficients per l’execució del
contracte, de conformitat amb l’Annex III.
(...)
Ha de dir:
(...)
8. (Obligatori): Declaració responsable del compliment de mesures socials,
segons l’Annexe X: Caldrà fer una declaració responsable del concursant
conforme a l’Annex X on es compromet a respectar la igualtat de gènere en els
aspectes del llenguatge i imatges dels treballs que s’executin en virtut del present
contracte, i en conseqüència a lliurar tots els documents en l'Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, garantint i respectant la igualtat de gènere tant en la memòria
com en la documentació gràfica (plànols, renders, imatges i presentacions).
9. (Obligatori): Declaració responsable d’adscriure, en cas de resultar
adjudicatari, els mitjans personals i materials suficients per l’execució del
contracte, de conformitat amb l’Annex III. En la composició definitiva de
l’equip, únicament es tindrà en compte les persones inscrites prèviament i que
hagin proporcionat els documents citats en aquest apartat.
(...)
B) En relació a la clàusula 20.1 de les Bases del Concurs Internacional de Projectes,
on diu:
(...)
20.1 Un cop efectuat el procés de participació i consulta ciutadana, el Jurat d’Experts
designarà la proposta guanyadora, que serà aquella que, dins de les tres millors
propostes seleccionades pel Jurat en la FASE 2, conforme als criteris de valoració
continguts en les presents bases, obtingui la millor puntuació un cop sumats els
criteris de valoració objectius i subjectius establerts en l’Annex núm. XX i aquella
que obtingui major suport a través de la consulta popular (FASE 3).
(...)
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Ha de dir:
(...)
20.1 Un cop efectuat el procés de participació i consulta ciutadana, el Jurat d’Experts
designarà la proposta guanyadora, que serà aquella que, dins de les tres millors
propostes seleccionades pel Jurat en la FASE 2, conforme als criteris de valoració
continguts en les presents bases, obtingui la millor puntuació un cop sumats els
criteris de valoració objectius i subjectius establerts a la clàusula 19 i aquella que
obtingui major suport a través de la consulta popular (FASE 3).
(...)
SEGON.- Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant.
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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