
 
Ref.: RBC/epm
Departament: SECRETARIA GENERAL
Número d’expedient: P0632017000001
Número de registre: X2017004369
Assumpte: Rectificar les bases del concurs d'artistes per al disseny i pintat d'un mural a la Plaça de Salut.

Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 1907 de data 12/06/2017, l’Ajuntament va resoldre 
aprovar les bases i la convocatòria del concurs d’artistes per a la realització d’un mural a 
la Plaça de la Salut.

Vist l’informe de data 07/07/2017 del Director de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat 
Econòmica, el qual consta en el present expedient, en el que proposa que rectificar la 
clàusula quarta de les esmentades bases del concurs, en el sentit d’afegir en el primer 
paràgraf que “la capacitat màxima total de la documentació a enviar no ha de superar els 
15 MB, i que en cas de sobrepassar aquesta mida que ens enviïn la URL des de la que 
es pugui descarregar el contingut”

Atès  que  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions  públiques,  contempla  en  el  seu  article  109,  apartat  2  que  “Les 
administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes”.

Per tot l’exposat, l’Alcalde President, fent ús de les atribucions que tinc legalment conferides

RESOLC:

Primer.- Rectificar l’error material detectat en la clàusula quarta de les bases del concurs 
d’artistes per a la realització d’un mural a la Plaça de la Salut, en el sentit d’afegir en el  
primer paràgraf que “la capacitat  màxima total  de la documentació a enviar no ha de 
superar els 15 MB, i que en cas de sobrepassar aquesta mida que ens enviïn la URL des 
de la que es pugui descarregar el contingut”

Segon.- Publicar  l’esmentada  rectificació  en  el  BOPB  i  en  el  web  municipal 
www.santfeliu.cat/muralsalut,  als  efectes  adients,  i  notificar-la  a  l’entitat 
col·laboradora Kaligrafics.

Tercer.- Donar compte de les precedents resolucions 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 En dono fe
El Secretari

Jordi San Jose Buenaventura Agustín Recio Romero
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