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RESOLUCIÓ CORRECCIÓ ERRORS–  
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA DE LES OBRES CONTINGUDES AL 
PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA SALVADOR 
ALLENDE I ENTORN A VILADECANS 

 

  

  

ALICIA VALLE CANTALEJO, en la seva condició de Consellera Delegada de la 
S.P.M. VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, SL  

EXPOSA 

Atès que en data 19 de febrer de 2021  es va publicar a la plataforma electrònica de 

contractació pública, l’anunci de licitació  de les obres corresponents al POLU de 

reforma de la Plaça Salvador Allende i entorn a Viladecans. 

 
Atès que a conseqüència de les consultes rebudes per part de les empreses 
interessades  en l’esmentada licitació s’ha detectat  un error material en l’apartat de 
criteris de valoració,  en concret, en l’apartat B.3 on posa que l’Organigrama de l’equip  
tècnic ofertat es valorarà amb una puntuació de 0 a 4 punts hauria de posar que es 
valorarà amb una puntuació de 0 a 2 punts. 
 
Atès que es tracta d’un error material de transcripció, doncs en l’informe tècnic estava 
indicat correctament i  al desenvolupament de la puntuació d’aquest mateix apartat ja 
s’indica que la puntuació màxima serà de 2 punts en aquest criteri.  

Atès que  el procediment  es troba en fase d’anunci de licitació i que  a únicament s’ha 
publicat l’anunci sense que s’hagi esgotat   el termini de presentació d’ofertes dels 
licitadors.  

Atès que concorren  els supòsits per a procedir a la correcció  dels errors  materials 
sense  ampliació de termini per no afectar a elements essencials dels plecs. 

Atès  que no s’ha presentat  cap oferta i que la correcció no altera de manera 
substancial el procediment de contractació. 

Vist l’informe de data 8 de març de 2021 

 
Per tot això, 

RESOLC 

1.  Corregir  el PCAP de la  licitació  de les obres corresponents al POLU de 
reforma de la Plaça Salvador Allende i entorn a Viladecans en el seu apartat  
B3.  Concretament, on posa que l’Organigrama de l’equip  tècnic ofertat es 
valorarà amb una puntuació de 0 a 4 punts hauria de posar que es valorarà 
amb una puntuació de 0 a 2 punts. 
 

LLOC Viladecans 
REF. 

ACTUACIÓ 

OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE 
DE REFORMA DE LA PLAÇA SALVADOR 
ALLENDE I ENTORN A VILADECANS 

DATA Signatura digital  
NÚM. 

EXPEDIENT 
0006/20/MONTSERRATINA 
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2.  Donar continuïtat a la tramitació de l’expedient de contractació, publicar la 
correcció dels errors i el PCAP esmenat en el perfil de la plataforma de 
contractació de la Generalitat i en totes les plataformes on es va fer pública 
l’anunci de la  licitació de referència.  

 
 

 
 
 

Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
SPM VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, S.L.  


