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Assumpte: Aclarir i esmenar 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 les mateixes es
van publicar en el perfil del contractant en data 30/04/2019 i en el DOUE en data
26/04/2019, i establint-se un termini de presentació d’ofertes que finalitza en data
11/06/2019.
Vista la clàusula 13, apartat 13.1.1, que estableix en relació a la solvència econòmica i
financera que la mateixa s’acreditarà de la forma següent “En el cas del professionals, estar
en possessió d’un certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals
expedit per l’assegurador per import igual o superior a 100.000 euros, vigent fins a
l’acabament del termini de presentació d’ofertes, així com el compromís de la seva
renovació o pròrroga que garanteix el manteniment de la seva cobertura durant tota
l’execució del contracte que posteriorment es formalitzi.”
Atès que en les Bases no es fa esment a la forma d’acreditació de la solvència econòmica
i financera per les persones jurídiques, en aquest sentit es considera necessari aclarir
que tant per a professionals com per a persones jurídiques la solvència econòmica
i financera podrà ser acreditada mitjançat certificat de l’assegurança per a riscos
professionals o alternativament mitjançant declaració anual de volum de negocis
de conformitat amb l’article 87 apartat a) de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es trasnposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 ( LCSP).
Essent que la clàusula 13, apartat 31.1 quedaria redactat de la següent manera: “La
solvència econòmica i financera s’acreditarà de forma alternativa mitjançant les
formes següents:




Per a professionals o persones jurídiques, estar en possessió de certificat de
l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per l’assegurador
per import igual o superior a 100.000 euros, vigent fins a l’acabament del termini
de presentació d’ofertes, així com el compromís de la seva renovació o pròrroga
que garanteix el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del
contracte que posteriorment es formalitzi.
Per a professionals o persones jurídiques, declaració del volum anual de negocis
de conformitat amb l’article 87.a de la LCSP.”

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, i l’article 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
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en qualsevol moment d’ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o
aritmètiques existents en els seus actes, essent que en aquest cas es tracta d’una
modificació d’un element vinculat amb la solvència, no essencial i que el mateix no afecta
al procediment licitatori, essent que a data d’avui no s’han presentat oferta i en cas
contrari, s’atorgaria un termini raonable als efectes de que els concursant pugessin
esmenar aquesta circumstància i per aquest motiu es considera no necessari, perllongar
el termini de presentació d’ofertes. Tanmateix, cal precisar que amb aquesta esmena no
s’està afectant al principi d’igualtat, ni a la lliure concurrència ni tenen caràcter
discriminatori, si bé al contrari. Essent els requisits de solvència proporcionals a l’objecte
del contracte i el seu import com ha establert el propi Tribunal administratiu central de
recursos contractuals, en resolució 135/2018 de 9 de febrer de 2018.
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.- Aclarir i esmenar l’apartat 13.1.1 de la clàusula núm. 13 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,
On diu,
[...]
13.1.1 Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant la forma
següent:
● En el cas del professionals, estar en possessió d’un certificat de
l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per
l’assegurador per import igual o superior a 100.000 euros, vigent
fins a l’acabament del termini de presentació d’ofertes, així com el
compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteix el
manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del
contracte que posteriorment es formalitzi.
[...]
Ha de dir:
[...]
13.1.1 Solvència econòmica i financera
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La solvència econòmica i financera s’acreditarà de forma alternativa
mitjançant les formes següents:
 Per a professionals o persones jurídiques, estar en possessió de
certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals
expedit per l’assegurador per import igual o superior a 100.000
euros, vigent fins a l’acabament del termini de presentació d’ofertes,
així com el compromís de la seva renovació o pròrroga que
garanteix el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució
del contracte que posteriorment es formalitzi.
 Per a professionals o persones jurídiques, declaració del volum
anual de negocis de conformitat amb l’article 87.a de la LCSP.
[...]
SEGON.- Posar de manifest que en cas que s’hagi presentat alguna oferta, en el moment
que es detecti, si fos el cas, la mancança de l’acreditació de la solvència econòmica i
financera, en el moment corresponent es requerirà pel òrgan de contractació la seva
aportació i esmena en el termini de tres dies hàbils.
TERCER- Publicar aquest Decret al Perfil del Contractant, modificar les noves Bases
reguladores del concurs i procedir a la seva traducció en castellà i anglès
QUART.- Donar compte de 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.
L'Alcalde
Jordi San Jose Buenaventura

En dono fe
El Secretari
Agustín Recio Romero
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