RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Modificació del plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions
tècniques, que regulen la contractació del “Servei per la redacció del Projecte de
transformació urbana de l’Avinguda Catalunya en una travessera urbana i la seva
reurbanització, a Palau-solità i Plegamans (exp. núm. 2021/08-2341)”.
Relació de fets
1.- La Junta de Govern local de data 18 de març de 2021, va aprovar l'expedient de
contractació núm.2021/08-2341 del “Servei per la redacció del Projecte de
transformació urbana de l’Avinguda Catalunya en una travessera urbana i la seva
reurbanització, a Palau-solità i Plegamans.
2.- En data 24 de març de 2021 s’ha publicat el Plec de clàusules administratives, el
plec de condicions tècniques i l'anunci de licitació al Perfil de Contractant.
3- Amb posterioritat a la publicació en el Perfil del Contractant s’ha detectat error en
l’enllaç que hi consta a l’annex II, del Plec de prescripcions tècniques, i en el contingut
de la clàusula 1.15 del PCAP, conforme el següent detall:
A)Plec de prescripcions tècniques:
Allà on diu:

ANNEX 2: ESTUDI PREVI REDACTAT
Accés a través del següent enllaç i contrasenya:
Enllaç: http://192.168.140.6/nextcloud/index.php/s/FP6iLyaPR5Aqg9t
Contrasenya: YFb83qzP
Ha de dir: ANNEX 2: ESTUDI PREVI REDACTAT
Accés a través del següent enllaç i contrasenya:
http://185.210.244.34:8080/nextcloud/index.php/s/FP6iLyaPR5Aqg9t
Contrasenya: YFb83qzP
B.Plec de clàusules administratives particulars:
Allà on diu:

Clàusula .15) Criteris d'adjudicació, apartat criteris que depenen d’un judici de valor, en
l’apartat que es descriu:
Documentació a presentar:
Memòria, amb tota la documentació que els licitadors considerin convenient per
explicar la proposta metodològica i organitzativa pel desenvolupament del treball, així
com proposta de criteris de disseny i solucions tècniques, amb descripció escrita i
gràfica, amb una extensió màxima de 5 planes, (2 DIN A4, cos de lletra mínim de 10).
(No es tindrà en compte la informació de la Memòria que superi aquesta extensió).
Ha de dir:
Clàusula 1.15) Criteris d'adjudicació, apartat criteris que depenen d’un judici de valor,
en l’apartat que es descriu.
Documentació a presentar:
Memòria, amb tota la documentació que els licitadors considerin convenient per
explicar la proposta metodològica i organitzativa pel desenvolupament del treball, així
com proposta de criteris de disseny i solucions tècniques, amb descripció escrita i
gràfica, amb una extensió màxima de 5 planes, (2 DINA4 a doble cara, i 1 DINA4 a
una cara, cos de la lletra mínim de 10).

Atès que com a conseqüència de l’indicat a l’apartat anterior, s’han detectat errors
puntuals en el plec de clàusules administratives particulars i en el Plec de
prescripcions tècniques, dels que procedeix la seva rectificació.
Atès que els òrgans de contractació poden ampliar el termini inicial de presentació de
les ofertes i sol·licituds de participació en cas que s’introdueixin modificacions en els
plecs, havent –se de considerar la durada de la pròrroga proporcional a la
importància de la informació sol·licitada per l’interessat.
Fonaments de dret
Atesa la delegació de la competència efectuada per l’alcaldia en la Junta de Govern
Local de data 19 de juny de 2019 i publicada en el BOP amb CVE 2019023268 de
data 2 de juliol de 2019, sens perjudici de la facultat d’avocació d’aquesta
competència.
Atesa la necessitat de donar tràmit a la rectificació d’error material en la contractació
del referit servei per tal d’agilitar-lo sense esperar a la propera celebració de la Junta
de Govern Local.
En ús de les facultats que m’atorga la normativa vigent,
Resolc:

PRIMER.- AVOCAR la competència en matèria de contractació delegada en la Junta
de Govern Local mitjançant resolució de l’alcaldia de data 19 de juny de 2019 pel que
fa als actes administratius relacionats amb la modificació del PCAP i Plec de
prescripcions tècniques reguladors a la contractació dels serveis de referència,
ampliació de termini en la presentació de proposicions i publicació de la corresponent
esmena en el Perfil del Contractant.
SEGON.- Aprovar la modificació del PCAP i Plec de prescripcions tècniques, el primer
en la clàusula 1.15 i el segon en l’annex II.
TERCER.- Ampliar el termini de presentació de proposicions fins el proper dia 16
d’abril de 2021, a les 14:30h, procedint a la publicació de la corresponent esmena en
el Perfil del Contractant.
Palau-solità i Plegamans,
Ho mana i signa
L’alcalde
Oriol Lozano Rocabruna

La secretària
M. Assumpció Rodríguez Marín

