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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 un cop s’ha
disposat dels exemplars de les bases i plecs tècnics traduïts al castellà i a l’anglès, es va
procedir a l’enviament al DOUE del formulari per la seva publicació, essent que s’ha detectat
en el mateix un error de fet, no essencial, en relació a la clàusula 17 de les bases relatiu al
lema que ha de figurar en els sobres que presentin els licitadors, i per tant a fi de garantir
l’anonimat de les propostes que ha de regir el concurs de projectes, es considera oportú
clarificar la clàusula 17, procedint a un nou redactat als efectes de que únicament en la
modalitat b de la fase 1, i en la fase 2 per a tots els participants, la documentació aportada
ho sigui sota lema, la resta es suprimeix la referència al lema dels sobres. Tanmateix amb la
mateixa finalitat, es reformula l’apartat 19.1 de les bases reguladores en el sentit que les
comunicacions seran mitjançant el perfil del contractant, per tal d’evitar el trencament del
principi d’anonimat que ha de regir el concurs i garantir la màxima transparència del
procediment.
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. 17 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
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data 10 d’abril de 2019, pels motius esmentats en la part expositiva del present Decret,
quedant el redactat de la clàusula con s’indica a continuació:
CLÀUSULA 17. REQUISITS I CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
PELS CONCURSANTS A LA FASE DE SELECCIÓ (FASE 1)
[...]
17.1 Les sol·licituds de participació constaran de DOS (2) sobres:
-

SOBRE 1
SOBRE 2

SOBRE núm. 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL (COMUNA
PER A AMBDUES MODALITATS DE PARTICIPACIÓ A I B (FASE 1):
Contingut: Sobre/paquet TANCAT, en el que es faci referència al títol següent:

SOBRE NÚMERO 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL
COMUNA A LES MODALITATS A I B (FASE 1) PER A LA PARTICIPACIÓ
EN EL “CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER
AL NOU EIX URBÀ POSTERIOR AL SOTERRAMENT DE LES VIES DE
FERROCARRIL A SANT FELIU DE LLOBREGAT”

L’idioma oficial per a la presentació de la documentació i desenvolupament
del concurs és el català o el castellà de manera indistinta, per tant, la
totalitat de LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA QUE
S’APORTI HAURÀ DE PRESENTAR-SE EN QUALSEVOL DELS DOS
IDIOMES.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL SOBRE NÚMERO 1 (COMUNA
MODALITATS A I B EN LA FASE 1 DEL CONCURS):

A) EN EL CAS DE CADASCUN DELS MEMBRES INTEGRANTS
DE L’EQUIP:
1.
Còpia dels documents d’identitat (Document Nacional
d’Identitat o passaport) de cadascun dels membres que integren
l’equip.
B)

A MÉS, EL REPRESENTANT DE L’EQUIP
D’APORTAR LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

HAURÀ

1. (Obligatori): Annex I i Annex II: Adreça dels concursants a efectes
de notificacions i declaració responsable relativa a la representació
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i signatura electrònica. Haurà d’incloure l’adreça completa del
concursant a efectes de notificacions, incloent l’adreça del correu
electrònic segons model de l’annex I de les presents bases reguladores,
juntament amb el número de telèfon mòbil, així com la informació relativa
a l’annex II a efectes de representació i signatura electrònica.
●

S’identificarà de forma expresa, en el cas de no resultar premiat, si
el concursant s’estima més continuar en l’anonimat, tant l’exposició
pública dels treballs presentats com en la seva possible publicació.
L’absència d’aquesta dada serà interpretada com que l’autor NO
desitja conservar l’anonimat.

●

Els treballs premiats no podran conservar l’anonimat, encara que
s’hagués sol·licitat de forma expressa.

2.- (Obligatori): Una declaració responsable que s’ajustarà al
formulari del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
degudament emplenat i signat pel representant de l’equip i que
s’ajustarà a allò establert en l’article 140.1.a) LCSP i com es detalla:
Aquest model de declaració està disponible a l’adreça següent:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
El DEUC haurà de complimentar-se atenent les instruccions que es
recullen en el Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió de 5 de
gener de 2016 pel qual s’estableix el formulari normalitzat del Document
Europeu Únic de Contractació (DEUC) i en la Recomanació de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa sobre la utilització del
Document Europeu Únic de contractació (DEUC) previst en la directiva
de contractació pública.
La recomanació de la JCCA està disponible a l’adreça:
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
3. (Si s’escau): En cas de concursants estrangers però membres de
la Unió Europea: Les empreses d’Estats membres de la Unió Europea o
signatàries de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han de presentar,
a més, l’acreditació de les autoritzacions especials que siguin exigibles
per prestar el servei en el seu país d’origen.
4. (Si s’escau): En cas de concursants estrangers: Les empreses
d’Estats que no siguin membres de la Unió Europea o signatàries de
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han de presentar a més l’informe
corresponent de l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya en el país de
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procedència de l’empresa estrangera en el sentit que el país d’origen
admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb els
ens del sector públic assimilables als enumerats en l’article 3 de la
LCSP, en forma substancialment anàloga, conforme a l’article 68 de la
LCSP.
5. (Si s’escau): En cas de concursants estrangers: Submissió
jurisdiccional de les empreses estrangeres: En cas d’empreses
estrangeres, caldrà que presentin una declaració de sotmetre’s a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidències que directament o indirectament es derivessin del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la submissió
a arbitratge prevista al contracte tipus.
6. (Obligatori): Declaració responsable del representant de
l’empresa i compromís de l’autor segons l'Annex IV: Caldrà aportar
una declaració responsable signada pel representant de l’empresa
concursant o pel participant en el cas de ser l’autor del projecte en la
qual es compromet a tenir com a autor del projecte (que signarà el
projecte) el mateix tècnic. Així mateix, s’inclourà declaració signada en la
que l’autor del projecte manifesta la seva conformitat i disposició per
actuar com a autor del mateix i el seu compromís en realitzar els serveis
objecte del present concurs en cas de resultar guanyador del concurs.
S’haurà de fer constar la identitat (nom i cognoms i NIF) i el número de
col·legiat.
7. (Obligatori): Declaració responsable del representant de
l’empresa i compromís dels col·laboradors, segons l'Annex V:
Caldrà aportar una declaració responsable signada pel representant de
l’empresa concursant o pel participant en el cas de ser l’autor del
projecte en la qual es compromet a tenir com a col·laboradors del
projecte als tècnics proposats. Així mateix, s’inclourà declaració signada
en què el col·laborador manifesta la seva conformitat i disposició per
actuar com a col·laborador i el seu compromís en realitzar els serveis
objecte del present concurs en cas de resultar guanyador l’autor. S’haurà
de fer constar la identitat (nom i cognoms i NIF) i el número de col·legiat
(Annex V).
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
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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.
10. (Si s’escau): Declaració de grup empresarial segons l’Annex VI i
declaració de voluntat de constitució d’una unió temporal
d’empresaris, de conformitat amb l’Annex VII, si fos el cas. Finalitzat
el termini per presentar propostes, la documentació que es rebi serà
preparada per l’examen del Jurat. Aquest material no tindrà validesa si
existeix qualsevol referència a la seva autoria, més enllà del LEMA
escollit per l’equip.
SOBRE núm. 2: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA ESPECÍFICA NOMÉS
PER APORTAR PELS CONCURSANTS EN LA MODALITAT (A)
SOBRE NÚMERO 2.A (TANCAT)


Declaració responsable signat per l’autor i per tots els integrants
de l’equip en què es declari que es dona compliment als requisits
de solvència tècnica i professional mínima exigida per accedir
per la modalitat d'accés A, segons Annex XI.



Breu descripció curricular de l’autor i dels integrants de l’equip, així
com indicació dels treballs mínims efectuats que seran objecte de
valoració en la clàusula 18.



Annexe VIII relatiu al model de fitxa tipus per a la modalitat A.

SOBRE núm. 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ESPECÍFICA NOMÉS PER
APORTAR PELS CONCURSANTS EN LA MODALITAT (B). SOBRE 2.B
(TANCAT I SOTA LEMA)
SOBRE NÚMERO 2.B: MODALITAT B. PREPROPOSTA: CRITERIS PER A
LA SELECCIÓ DE PARTICIPANTS DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
ESPECÍFICA MODALITAT (B), atenent a la solvència tècnica i
professional, en relació a la FASE 1 DEL CONCURS DE PROJECTES
AMB INTERVENCIÓ DEL JURAT PER AL NOU EIX URBÀ POSTERIOR AL
SOTERRAMENT DE LES VIES DEL FERROCARRIL A SANT FELIU DE
LLOBREGAT
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Identificat en el seu exterior exclusivament amb el LEMA escollit pels
concursants per preservar l'anonimat.
El sobre/paquet es presentarà en un embalatge tancat i opac, el qual contindrà
dos sobres tancats sota el lema triat per el concursant o concursants escrit en
l’exterior de cadascun d’ells.
El LEMA serà triat de manera lliure pel participant que en cap cas haurà de
coincidir amb el nom reial d’aquest, ni en el seu cas, amb el nom de cap membre
de l’equip o denominació social de la persona jurídica participant.
El LEMA que servirà per identificar els treballs, apareixerà a tota la
documentació gràfica escrita, en el seu angle inferior esquerrat. En tot cas
s’evitarà que la seva entrega en el registre o en el paquet apareguin dades que
puguin comprometre l'anonimat dels concursants
Aquest sobre haurà de contenir la DOCUMENTACIÓ següent:
1) Documentació gràfica: Panells. Es presentaran DOS (2) panells,
format DIN-A3 (420x297 mm) en posició horitzontal, per una sola cara,
muntats en tauler lleuger de cartró ploma, que inclourà idees, propostes,
reflexions, que serveixin al Jurat per constatar la idoneïtat de la seva
candidatura en relació als objectius descrits en les presents bases.
L’organització de la informació gràfica en el panell és lliure per a cada
equip, si bé ha ser molt ordenada, clara i entenedora. Els plànols es
representaran a escala definida i d’ús comú i s’inclourà escala gràfica. En
el panell haurà de constar el LEMA (a efectes d’identificació dels
mateixos).
2) Documentació en CD: s’adjuntarà un CD amb la informació següent:
- Reproducció dels panells DIN-A3 en un arxiu .pdf.
L’arxiu es nomenarà amb el seu lema i tindrà una mida corresponent a
DIN-A3 (420x297 mm) (300 DPI de resolució).
Aquests arxius s’usaran, per un costat, per a possibles publicacions, i per
un altre, per a compilar un CD que contingui totes les propostes i pugui
ser repartit a tots els membres del Jurat amb anterioritat a les seves
deliberacions, per al seu estudi detallat. Els concursants hauran de tenir
cura de que aquesta documentació no permeti la identificació del
participant, tenint cura igualment de no introduir en el sobre del CD cap
identificació, donat que si es fa així no seria obert, per comprometre la
garantia d’anonimat del concursant. En aquest sentit, caldrà eliminar les
metadates de tots els arxius incorporats a la documentació digital
entregada. La presentació del CD dins del sobre d’identificació implicarà
que el Jurat no disposarà de la documentació gràfica continguda en ell
amb anterioritat a les reunions del Jurat.
Format de presentació: El CD incorporarà el LEMA (a efectes
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d’identificació del mateix), tant a la superfície del CD com, en el seu cas,
a la caràtula.
3) Sobre tancat amb la identitat dels integrants de l’equip participant.
La proposta tècnica serà valorada d’acord amb allò que s’estableix a la
clàusula 19.
[...]
SEGON.- Esmenar la clàusula núm. 19.1 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, sent
el redactat correcte el que a continuació es reprodueix:
CLÀUSULA 19. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS CONCURSANTS EN LA
FASE 2 I CRITERIS DE VALORACIÓ EN LA FASE 2
19.1 (Tercer paràgraf)
On diu,
[...]
Les comunicacions s’hauran d’efectuar sota el nom del LEMA amb l’advertiment
que s’haurà de preservar l’anonimat, doncs en cas contrari la proposta haurà de ser
rebutjada i no s’admetrà la participació del concursant en aquesta circumstància.
[...]
Ha de dir:
[...]
Per tal de garantir l’anonimat i la transparència, les comunicacions s’efectuaran
a través del perfil del contractant.
[...]
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.- Ratificar 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.
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L'Alcalde
Jordi San Jose Buenaventura

En dono fe
El Secretari
Agustín Recio Romero
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Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde

Ìb41d0c5b-aebc-4273-8505-96dÇp\$hÈfUÎ
b41d0c5b-aebc-4273-8505-96d80600472f

tmp4967096566409598564.doc

