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DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Exp. C174-2019-5896. Rectificació del decret d’aprovació i modificació dels plecs de
clàusules administratives particulars de l’expedient de contractació de Restauració
del Mosaic del Museu Romà
Antecedents
En data 14 d’octubre de 2019, per decret d’alcaldia número 2019/1375 es va
aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars,
prescripcions tècniques del servei de restauració del Mosaic Romà, per procediment
obert.

Elisa Almirall Gayo

En data 11 de febrer de 2020 el responsable de projectes estratègics emet informe
complementari sol·licitant que es continuï amb la tramitació de l’expedient de
licitació amb certes especificitats, en quant a la tramitació d’urgència de
l’expedient, la data del procés de restauració i lliurament i condicionar l’adjudicació
a la signatura de la formalització de la cessió del mosaic per part del MAC, actual
dipositari.
En data 19 de febrer de 2020, per decret d’alcaldia número 2020/371 es va aprovar
la rectificació del decret d’aprovació i la modificació del plec de
clàusules
administratives particulars i les prescripcions tècniques d’acord a l’informe del
responsable de projectes estratègics de data 11 de febrer de 2020.
En data 25 de febrer de 2020 es va publicar al perfil del contractant l’anunci de
licitació amb un termini de presentació d’ofertes ( 8 dies per la tramitació urgent)
des del 26 de febrer de 2020 al 5 de març de 2020 a les 13:00h.
El mateix 5 de març 2020, abans de la finalització del termini de presentació de
pliques, a petició del àrea promotora es va suspendre el procediment de licitació,
conseqüentment la presentació de pliques, atès que l’àrea sol·licitava la modificació
dels plecs de clàusules administratives, en quant als criteris de solvència i el
caràcter ordinari de la tramitació de l’expedient.
En data 6 de març el responsable de projectes estratègics emet informe on sol·licita
l’ eliminació del caràcter urgent de la tramitació de l’expedient de licitació, la
modificació dels criteris de solvència tècnica i econòmica així com la necessitat de
condicionar l’adjudicació a la signatura del document de cessió per part del Museu
Arqueològic de Catalunya, organisme dipositari de la peça que cal restaurar. Aquest
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En data 15 d’octubre de 2019 s’atura la publicació de l’anunci de licitació per la
impossibilitat d’accedir al finançament de la Diputació de Barcelona, el qual aporta
un 8,6% del cost del projecte.
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comodat es troba en fase de valoració per part del MAC, després que l’Ajuntament va
presentar la seva proposta de document.
La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març on es va
declarar l’estat d’alarma a tot el territori nacional per afrontar la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, el qual ha estat prorrogat en 5 ocasions, estableix amb
caràcter general, la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments
administratius de les entitats del sector públic, tot això, sens perjudici que, segons
el punt quart de l’esmentada disposició, aquesta suspensió no afectarà els
procediments que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets
justificatius de l’estat d’alarma.

15/06/2020 Secretari

Amb motiu de l’entrada en vigor del Reial decret llei 17/2020 de 5 de maig, pel qual
s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19 i de conformitat amb la disposició
addicional vuitena, s’acorda l’aixecament de la suspensió dels termes i interrupció
dels terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats pertanyents
al sector públic, sempre que la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics.
En data 6 de juny de 2020, el responsable de projectes estratègics solicita la
reactivació del procediment de licitació amb la corresponent aprovació de la
modificació dels plecs de clàusules administratives particulars de conformitat amb
el seu informe de data 6 de març de 2020.

Elisa Almirall Gayo

L’art. 109, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, estableix: “Les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instancia dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
L’article 122 de la LCSP estableix que “els plecs de clàusules administratives
particulars hauran d’aprovar-se prèviament a l’autorització de la despesa o
juntament amb ella, i sempre abans de la licitació del contracte, o de no existir
aquesta, abans de l’adjudicació, i només podran ser modificats amb posterioritat
per error material, de fet o aritmètic. En qualsevol altre cas, la modificació del plec
suposarà la retroacció de les actuacions”.
Pel que fa al contingut dels plecs de clàusules administratives particulars, l’article
122.2 concreta que hauran d’incloure “els criteris de solvència i adjudicació del
contracte, les consideracions socials, laborals i ambientals que com a criteris de
solvència, d’adjudicació o com a condicions especials d’execució s’estableixin en els
pactes i condicions definidors dels drets i obligacions de les parts del contracte, la
previsió de cessió del contracte llevat dels casos en que la mateixa no sigui
possible, l’obligació de l’adjudicatari de complir les condicions salarials dels
treballadors d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació i les altres
mencions requerides per la Llei i la seves normes de desenvolupament”.
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És important posar de relleu la potestat discrecional de l’òrgan de contractació per
tal de determinar l’objecte i les condicions de la contractació de la forma més
adequada als interessos públics, el que implica la possibilitat d’adequar els plecs,
sense incidir perjudicialment en tercers interessats.
En aquest supòsit l’expedient de contractació i els plecs es van aprovar en data 14
d’octubre de 2019, rectificats per decret número 2020/371 de data 19 de febrer de
2020.
El 25 de febrer de 2020 es va publicar al perfil del contractant l’anunci de licitació
amb un termini de presentació d’ofertes ( 8 dies per la tramitació urgent) des del
26 de febrer de 2020 al 5 de març de 2020 a les 13:00h.

Aquesta actuació és absolutament garantista amb els drets dels licitadors i suposa
un resultat idèntic al de l’anul·lació del procediment i la licitació d’un altre posterior.
L’article 155.4 de la LCSP supedita el desistiment del procediment per l’òrgan de
contractació a la l’existència d’una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les que regulen el procediment d’adjudicació.

Elisa Almirall Gayo
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L’òrgan de contractació entén que procedeix la rectificació dels plecs i l’anunci de
licitació per incloure els nous criteris de solvència, ja que el procediment de licitació
es troba en una fase de licitació inicial en que únicament s’ha procedit a la
publicació de l’anunci de licitació amb els documents que integren l’expedient, així
doncs, s’acorda una rectificació dels plecs i es dona publicitat a aquesta modificació
amb un nou anunci de licitació en que s’estableix un nou termini de presentació de
proposicions, retrotraient les actuacions al moment d’aprovació de l’expedient
d’acord a l’article 122.1 de la LCSP, al tractar-se d’una modificació substancial dels
plecs i no un error aritmètic, de fet o material.

L’article 75 paràgraf segon, del RGLCAP, disposa que qualsevol aclariment o
rectificació dels anuncis dels contractes serà a càrrec de l’òrgan de contractació i es
farà públic en la mateixa manera que aquest havent de computar-se, si és el cas, a
partir del nou anunci, el termini establert per a la presentació de proposicions "
Informe de data 6 de març de 2020 del responsable de projectes estratègics:

“Identificació de l’expedient
Exp. C174-2019-5896. Restauració del mosaic romà de Premià de Mar
De conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP), el 20 de febrer de 2020 es va publicar l’anunci de
licitació de la contractació per a la restauració del mosaic romà de Premià de Mar.
De conformitat amb l’article 28 de la LCSP, aquesta contractació es justifica pel següent
motiu:

Miguel Angel Méndez Gil
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“L'any 1969 es va localitzar un mosaic romà d'uns 39 m2 a l'alçada del
núm. 229 de la Gran Via Lluís Companys de Premià de Mar. Els tècnics de
l’aleshores Servei de Belles Arts de la Diputación Provincial de Barcelona el
van documentar, el van aixecar i se'l van endur com a mesura de protecció.
Aquest mosaic, que no ha estat mai exposat al públic, ha estat dipositat
tots aquests anys als magatzems del Museu Arqueològic de Catalunya,
institució amb la qual l’Ajuntament ha arribat a un acord de cessió per a la
seva exhibició en el Museu Romà de Premià de Mar. Atès que ara estem
duent a terme l’ampliació del Museu Romà amb el suport financer de
FEDER i del Pla de Barris, i també amb un suport econòmic específic de
Diputació Barcelona per a la restauració del mosaic, se'ns presenta una
oportunitat magnífica de recuperar aquest paviment, posar-lo en valor i
poder mostrar-lo al públic com a element arqueològic de gran rellevància.”
1. Amb motiu de la subvenció esmentada de Diputació de Barcelona, l’expedient
es va incoar al setembre per procediment d’urgència. Però, aquesta entitat va
desestimar els recursos presentats per l’Ajuntament sol·licitant un ajornament i,
en conseqüència, el procediment de licitació es va haver d’aturar.

Elisa Almirall Gayo

2. El febrer de 2020 es va reprendre el procés de licitació amb finançament
suficient (i en el punt en què havia quedat). Però, havent transcorregut cinc
mesos entre la incoació de l’expedient i l’obertura de la fase de presentació
d’ofertes, la urgència ja no era justificable.
3. El plec de clàusules preveu que l’adjudicació estigui supeditada a la signatura
d’un comodat amb el Museu Arqueològic de Catalunya, organisme dipositari de
la peça que cal restaurar. Aquest comodat es troba en fase de valoració per
part del MAC, després que l’Ajuntament va presentar la seva proposta de
document. Per tant, l’argument de la urgència quedaria en entredit si a l’hora
de l’adjudicació aquest comodat encara no està signat.
4. El caràcter urgent de l’expedient suposa uns terminis més breus en la
presentació de pliques, la qual cosa ara no és necessària, sobretot si tenim en
compte que la retroacció de les actuacions per poder modificar els plecs,
demorarà la tramitació de l’expedient.
5. D’altra banda, un cop obert el termini per a la presentació d’ofertes, els serveis
tècnics municipals van detectar algun error en els requisits de solvència exigits i
sobrevalorats de manera que és convenient corregir-los a la baixa i situar-los en
el llindar adequat.
En aquest sentit, els punts 18 i 19 del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DEL
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Tanmateix, les següents raons aconsellen modificar l’expedient de contractació:
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MOSAIC ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR s’haurien de modificar d’acord amb el
següent redactat (canvis subratllats):

Elisa Almirall Gayo

CLÀUSULA 19. CONTRACTISTA. SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL
D’acord amb l’article 88 de la LCSP els licitadors, per tal
d’acreditar la seva solvència tècnica i professional, hauran
d’aportar alternativament:
Una relació dels principals serveis de restauració de
mosaics realitzats els darrers tres anys que inclogui import,
dates i destinatari, públic o privat. L’import mínim de cada
actuació ha de ser de 15.000,00 euros, impostos inclosos.
Els serveis o treballs efectuats es podran acreditar
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració responsable de
l’empresari, que aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat
competent. (...)
Pel que fa a la solvència tècnica, el mosaic romà de Premià de Mar objecte
de restauració preveu un preu de sortida de la licitació força elevat en
comparació als 15.000,00 euros indicats suara. Però cal tenir en compte
que es tracta d’un mosaic excepcional, de dimensions i característiques
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CLÀUSULA 18. CONTRACTISTA. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP els licitadors, per
tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera,
hauran d’aportar alternativament:
 Pòlissa d’assegurança per riscos professionals (RC) amb un
import de cobertura igual o superior a 300.000,00 euros
vigent.
 Declaració feta pel representant de l’empresa o apoderat,
en el seu cas, sobre la xifra global de negocis dels darrers
tres anys (2017-2019), que en tot cas haurà de ser igual o
superior als 100.000,00 euros anuals.
L’acreditació de disposar de la solvència econòmica i
financera requerida podrà realitzar-se mitjançant inscripció
en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya.
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excepcionals i que, per tant, també són excepcionals els casos d’empreses
que podrien presentar la solvència tècnica dels plecs aprovats (150.000,00
€). En tractar-se d’una obra tan singular, acreditar una solvència tan
elevada dificultaria la concurrència d’empreses perquè les exigències serien
molt difícils de complir.
Quant a solvència econòmica i financera, proposem acostar-la
quantitativament a la solvència tècnica, per evitar una desproporció
injustificada. Igualment, quan ens referim a la xifra global de negocis dels
darrers tres anys, caldrà actualitzar les dates: 2017-2019.

Les conseqüències d’aquestes modificacions proposades són les següents:
1. Esmena i resol satisfactòriament la irregularitat d’una urgència injustificada en
aquest procés de licitació.
2. L’adequació dels llindars de solvència tècnica i de solvència econòmica i
financera possibilitarà que un nombre més gran d’empreses pugui participar en
el procediment de licitació. Per tant, facilita la concurrència i teòricament
ofereix més opcions d’elecció a l’òrgan licitador i, per tant, una millor relació
qualitat/preu de les ofertes.

Elisa Almirall Gayo
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Advertim en aquest punt que caldrà revisar, també, sengles extrems de
l’apartat 2 de la clàusula 32 dels plecs.

3. Tot i l’endarreriment dels terminis que suposarà aquesta modificació de
l’expedient, el contracte, un cop adjudicat, tindrà un marge de temps inferior,
però es podrà executar igualment abans de la data indicada en els plecs, que és
el 15 de novembre de 2020.
4. Continuem tenint el condicionant de la signatura del comodat entre
l’Ajuntament i el MAC, però la modificació dona més marge de temps a
ambdues entitats per resoldre aquesta qüestió.
Conclusions

L’òrgan competent per aprovar aquesta rectificació és l’òrgan de contractació de
conformitat amb l’article 116 de la LCSP. Aquest és l’alcalde, de conformitat amb la
disposició addicional segona de la LCSP. Ara bé, per Decret d’Alcaldia 948/2019, de
9 de juliol de 2019, de delegació de competències, aquesta facultat s’ha delegat a
favor de la Junta de Govern Local.
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D’acord amb tot això exposat, el sotasignant sol·licita que es considerin tots aquests
extrems i que es recullin per a la modificació del Plec de Clàusules Administratives
Particulars de l’expedient de contractació de la restauració del mosaic romà.”
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Ara bé, tenint en compte l’estat d’alarma prorrogat pel Reial Decret 555/2020, de 5
de juny, no es celebren sessions de la Junta de Govern Local, amb la qual cosa es
fa necessari avocar la competència de conformitat amb l’article 9 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
Resolució
Per tant, resolc

Segon.- RECTIFICAR el decret 2020/371 de 19 de febrer de 2020, d’aprovació de
l’expedient de contractació de la RESTAURACIÓ DEL MOSAIC ROMÀ DE PREMIÀ DE
MAR per tal d’introduir les modificacions de conformitat amb l’informe del
responsable de data 6 de març de 2020.
Tercer.- APROVAR las modificacions dels plecs de clàusules administratives de
conformitat amb l’informe del responsable de projectes estratègics, tramitar la
contractació per el procediment obert i publicar l’anunci de licitació en el perfil del
contractant per a que les empreses puguin presentar les seves proposicions en el
termini de 15 dies següents a la publicació , retrotraient les actuacions al moment
de l’aprovació de l’expedient de conformitat amb l’article 122.1 de la LCSP.

Elisa Almirall Gayo
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Primer.- AVOCAR la competència a favor de l’alcalde de conformitat amb l’article 9
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, perquè s’han suspès les sessions de la
Junta de Govern Local amb la declaració de l’estat d’alarma prorrogat pel Reial
decret 555/2020, de 5 de juny.

Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que
se celebri.

Miguel Angel Méndez Gil
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Document signat electrònicament
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