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Contractació
DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Exp. C174-2019-5896 . Rectificació decret d’aprovació i modificació dels plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions. tècniques 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.
19/02/2020 Secretari

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.
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.

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”.
L’article 124 de la LCSP estableix que “L’òrgan de contractació aprovarà amb
anterioritat 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, els plecs i
documents que continguin les prescripcions tècniques particulars que han de regir
la realització de la prestació defineixin les qualitats, les condicions socials i
ambientals, de conformitat amb els requisits que per cada contracte estableix la
present llei, 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”.

Miguel Angel Méndez Gil
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En aquest supòsit l’expedient de contractació i els plecs es van aprovar en data 14
d’octubre de 2019, però no es va arribar a publicar l’anunci de licitació per els
motius exposats als antecedents. Per tant les modificacions s’estan realitzant
prèviament a la publicació de la licitació sense generar cap perjudici a tercer ni
vulnerar-se els principis rectors de la contractació, especialment els d’igualtat i
concurrència.
Informe de data 11 de febrer de 2020 del responsable de projectes estratègics:
“De conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, el 9 d’agost de 2019 el sotasignant, responsable de
Projectes Estratègics, emet informe justificatiu per a la iniciació del procediment de
contractació de la RESTAURACIÓ DEL MOSAIC ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR.
De conformitat amb l’article 28 de la mateixa llei, les necessitats i les causes
d’idoneïtat que justifiquen la contractació són:

Elisa Almirall Gayo

L’import calculat de les prestacions objecte del contracte és de 174.774,69
euros, IVA inclòs. Hi ha crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa en
la aplicació pressupostaria 6001.33600.6290004-PB32. FEDER Museu Romà, i
s’incorporarà el certificat de reserva de crèdit expedit per l’Interventor a
aquests efectes. (...)
La tramitació de la licitació, l'execució de les obres i la justificació de les
subvencions requereixen uns terminis. Per tant, qualsevol entrebanc en el
procés pot posar en risc el finançament. Les subvencions de Pla de Barris i de
FEDER tenen un termini que prescriu el 31 de desembre de 2020. A més,
caldrà sol·licitar una pròrroga per a la subvenció de la Diputació de Barcelona
(mosaic) abans de l’octubre, cosa que només és possible si hi ha contractes
en ferm. Algunes de les decisions que han d’afectar aquests projectes no
depenen de l’Ajuntament i, per tant, ens hem de sotmetre als tempos d’altres
instàncies (Servei de Patrimoni de Diputació, Comissió de Patrimoni de la
Generalitat...). En conseqüència, s'aconsella tramitar aquesta licitació amb la
màxima celeritat.(...)»
L’alcalde per decret de data 16 de setembre de 2019 acorda la iniciació de
l’expedient de contractació de l’esmentat contracte. En la mateixa data se sol·licita

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 Diputació 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.(...)
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reserva de crèdit suficient i adequat per dur a terme la contractació de l’esmentat
contracte, documents expedits amb resolució favorable per l’Interventor el dia 4
d’octubre de 2019.
El 23 de setembre de 2019, es redacten les prescripcions tècniques que han de
regir la contractació de restauració del mosaic romà de Premià de Mar depenent de
la regidoria de Obres Públiques i Serveis Municipals de l’Ajuntament de Premià de
Mar.
La tramitació de l’expedient és urgent, amb reducció de terminis, d’acord amb
l’article 119 LCSP, atès el finançament i la necessitat de complir amb els termini de
la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, tal i com consta al decret
d’iniciació número 2019/1256 de data 16/09/2019.

L’any 2020, un cop incorporats els romanents de crèdit de 2019 a les aplicacions
pressupostàries, torna a haver-hi crèdit suficient per a la licitació del projecte. I ja
es pot procedir a la publicació de l’anunci, però amb les següents condicions:
a) Es manté la urgència perquè el finançament actual prescriu el 31 de
desembre de 2020. El Pla de Barris finança el projecte en un 50% (suport
improrrogable) i FEDER, amb un 41,3% (prorrogable). Sense comptar amb
el 50% de Pla de Barris, el projecte no seria viable perquè caldria trobar de
nou aquest finançament. El 8,7% restant són recursos propis municipals.

Elisa Almirall Gayo
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Tanmateix, l’expedient de licitació, amb l’anunci a punt de publicar-se, queda aturat
el 15 d’octubre per la impossibilitat d’accedir al finançament esmentat de Diputació
de Barcelona, el qual aporta un 8,6% del cost del projecte, perquè no hi ha
contractes en ferm, requisit per a la concessió d’una pròrroga d’aquest
finançament.

b) El calendari que recullen els plecs de prescripcions tècniques i altra
documentació de l’expedient es veu alterat pel mateix motiu del
finançament: el procés de restauració i lliurament del mosaic restaurat no
pot anar més enllà del 15 de novembre. Per tant, el contracte no es veurà
condicionat per la seva durada, sinó per aquest termini o data en què
prescriurà.

Conclusions
El sotasignant proposa assumir aquests tres extrems esmentats, incloure’ls a
l’expedient i reprendre amb urgència el procés de contractació per a la
RESTAURACIÓ DEL MOSAIC ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR.”
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

Miguel Angel Méndez Gil
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c) Finalment, per aquesta urgència en el desenvolupament del contracte, no
podem supeditar el procés de licitació a la signatura del comodat de cessió
entre l’Ajuntament i el Museu Arqueològic de Catalunya. En canvi, sí que
caldrà condicionar l’adjudicació a aquesta signatura, que es preveu en les
properes setmanes.
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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.
La tramitació de la licitació, execució i justificació de les subvencions estan
sotmeses a uns terminis molts exhaustius, i per tant l’expedient de contractació
s’ha d’aprovar amb la màxima celeritat, així
s’ha de procedir a avocar la
competència d’acord amb el que estableixen els articles 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Resolució
Per tant, resolc

Segon.- RECTIFICAR el decret d’aprovació de l’expedient de contractació de data 14
d’octubre de 2019 número 2019/1375 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 11 de febrer de 2020.
Tercer.- APROVAR las modificacions dels plecs de clàusules administratives i
tècniques de conformitat amb l’informe del responsable de projectes estratègics,
tramitar la contractació per el procediment obert amb caràcter d’urgència 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 8 dies següents a la publicació

Elisa Almirall Gayo
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Primer.-AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant
decret d’Alcaldia número 2019/948, de data 9 de juliol, publicat al BOP de data 22
de juliol de 2019, pel que fa a rectificació de l’expedient de contractació del servei
de restauració del mosaic Romà.

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

Miguel Angel Méndez Gil
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