Assumpte: Estimar en la seva integritat el recurs de reposició presentat pel Sr. O.A.B
com a Degà de la Demarcació de Catalunya del Col·legi de Camins, Canals i Ports de
Catalunya en relació al concurs de projecte l’objecte del qual consisteix en fer l’ anàlisi
global dels PAE del Bages, com a diagnosi prèvia per al disseny d’estratègies
d’actuació supramunicipal, i document base per a un futur Pla Director del sòl industrial
del Bages
DECRET PRESIDÈNCIA
Estefania Torrente i Guerrero, presidenta del Consell Comarcal del Bages.
Per decret de Gerència núm.1216/18 de data 19.11.2019 es va adjudicar la contractació
menor de serveis consistent en el servei d'assistència per la redacció del plec tècnic
que regirà la diagnosi del pla director dels polígons del Bages al Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya.
Per decret de presidència núm.293/19 de data 03.06.2019 es va aprovar el plec de
condicions tècniques i les bases reguladores del concurs de projectes amb intervenció
de jurat per a la contractació de la redacció de l’anàlisi global dels PAE del Bages, com
a diagnosi prèvia per a la planificació d’estratègies d’actuació supramunicipal, i
document base per a un futur Pla Director del sòl industrial del Bages, així com es va
aprovar l’expedient de contractació del servei esmentat.
En data 03.06.2019 es va publicar en el perfil del contractant del Consell Comarcal del
Bages la licitació esmentada en el paràgraf anterior.
En data 27.06.2019 es va presentar recurs de reposició contra les bases reguladores
del concurs de projectes esmentades per part del Col·legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya.
Atès el que disposa l’article 3.d).4rt del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional, la secretària en data 05.08.2019 ha emès l’informe que tot seguit es
transcriu:
“Assumpte: Recurs reposició del concurs de projecte l’objecte del qual consisteix en fer l’ anàlisi
global dels PAE del Bages, com a diagnosi prèvia per al disseny d’estratègies d’actuació
supramunicipal, i document base per a un futur Pla Director del sòl industrial del Bages.
Maria Llum Bruno Garcia, vice-secretària del Consell Comarcal del Bages, en aplicació del Reial
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional emeto, amb caràcter preceptiu, el
següent:
INFORME
ANTECEDENTS DE FET

1. Per decret de Gerència núm.1216/18 de data 19.11.2019 es va adjudicar la contractació menor
de serveis consistent en el servei d'assistència per la redacció del plec tècnic que regirà la
diagnosi del pla director dels polígons del Bages al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
2. Per decret de presidència núm.293/19 de data 03.06.2019 es va aprovar el plec de condicions
tècniques i les bases reguladores del concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la
contractació de la redacció de l’anàlisi global dels PAE del Bages, com a diagnosi prèvia per a la
planificació d’estratègies d’actuació supramunicipal, i document base per a un futur Pla Director
del sòl industrial del Bages, així com es va aprovar l’expedient de contractació del servei
esmentat.
3. En data 03.06.2019 es va publicar en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Bages
la licitació esmentada en el paràgraf anterior.
4. En data 27.06.2019 es va presentar recurs de reposició contra les bases reguladores del
concurs de projectes esmentades per part del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Catalunya
ANTECEDENTS DE DRET
1 Qualificació de l'escrit.
L’article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (en endavant LPAC) “Els actes administratius que posin fi a la via
administrativa poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que
els hagi dictat o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.”
Al seu torn la clàusula 44 de les bases que han de regir el concurs de projectes estableixen “Els
actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs de reposició potestatiu, d’acord amb
el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”
2 Legitimació de l'entitat recurrent
El Sr. O.A.B com a Degà de la Demarcació de Catalunya del Col·legi de Camins, Canals i Ports
de Catalunya, ostenta la representació de dit col·legi professional , i aquest, té conferida la
representació i defensa de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports davant dels poders
públics i autoritats de tota mena, d’acord amb el seu Decret de constitució del 26 de juny de 1953,
estant per tant legitimat per la interposició del recurs.
3 Admissió a tràmit
A més dels requisits establerts en l'article 115 de la LPAC i que es compleixen en aquest recurs,
els recursos administratius que interposin els interessats hauran de contenir a més dels elements
formals que requereix l'article 116 i interposar-se en el termini d'un mes, tal com disposa
l'article 123 de la LPAC. En el present cas, el recurs de reposició compleix amb els requisits
de forma i de fons establerts.

4 Competència i termini per resoldre
De conformitat amb l'establert en l'article 123 de la LPAC, la competència per resoldre el recurs
de reposició objecte de la present Resolució correspon a l'òrgan administratiu que va dictar l'acte
impugnat, això és, la Presidència del Consell Comarcal.
D'acord amb el que es disposa en l'article 124.2 de la LPAC, el recurs ha de ser resolt i la seva
resolució notificada en el termini màxim d'un mes explicat des de l'endemà al de la seva
interposició.
5 Fonaments jurídics materials al·legats

6 Informe sobre les al·legacions
Tenint en compte que les al·legacions es fonamenten en el seu conjunt de forma unitària en un
sol aspecte, concretament en l’habilitació dels Enginyers en Camins, Canals i Ports en matèria
d’ordenació o planificació territorial i urbanisme, el que fonamenta la impugnació de les clàusules
13 i 15 de les bases del concurs de projectes, en relació a la composició i funcionament del jurat
i la titulació acadèmica requerida d’arquitectura superior de l’adjudicatari, aqueta fonamentació
serà tractada en aquest informe de forma unitària també.
Així en relació al contingut del contracte d’acord amb la clàusula 4 del plec de condicions
tècniques del concurs és concretament “L’anàlisi econòmic social i urbanístic, acompanyat dels estudis
complementaris necessaris, sobre el sòl urbà, urbanitzable i, donat el cas, no urbanitzable, dels PAEs del
Bages, tindrà un contingut mínim d’ una memòria, plànols i documents annexos relatius als aspectes
següents:
I.

MEMÒRIA

1.1 Anàlisi social i econòmic (contingut mínim):
1r. Preàmbul de l`anàlisi, que inclogui una exposició de motius, les entitats i actors que hi han participat i
la metodologia emprada per a la seva elaboració.
2n. Anàlisi i diagnosi de la situació del territori objecte d’actuació que inclogui:
a) Demografia.
b) Anàlisi dels col·lectius més vulnerables del territori.
c) Mercat laboral: Descripció de l’estructura del mercat de treball amb indicació de la població
ocupada i desocupada segons sexe, edat, nivell d’estudis i especialitats formatives, tipologia de
col·lectius amb dificultats d’inserció (joves, discapacitats, persones majors de 45 anys, nouvinguts,
aturats de llarga durada, aturats no perceptors de cap prestació, etc.).Identificació de les
necessitats d’orientació i formació per a l’ocupació.
d)

Teixit empresarial:

-

Sectors i subsectors econòmics presents al territori.
Tipologia i anàlisi de l’ocupació generada en els darrers 5 anys.
Tipologia i anàlisi de l’ocupació perduda en els darrers 5 anys
Perfils professionals més demandats.
Anàlisis comparatives de las titulacions de las persones aturades del territori i ocupació
generada en els darrers anys.
Formació per a l’ocupació necessària i oferta actual.
Tipologia i anàlisi de l’ocupació existent.
Previsió de necessitats de renovació de plantilles en els propers 5/10 anys (segons piràmide
d’edats,...).
Necessitat o no de sòl industrial, infraestructures,...

A més dels indicadors caldrà incorporar l’opinió i valoració de les empreses del territori, desagregant
l’opinió per grandària, sectors, etc. També caldrà incorporar un anàlisi qualitatiu en la que es sintetitzi
la visió de les persones entrevistades

e) Identificació dels actors que intervenen en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament al territori.
f)

Resum històric que inclogui les accions executades al territori en els darrers anys en matèria de
desenvolupament econòmic, ocupació i formació, emprenedoria, etc.
g) Identificació d’altres recursos amb potencialitats per a la dinamització territorial i la generació
d’ocupació: Infraestructures i serveis, patrimoni natural i cultural, etc.
h) Descripció de la metodologia i instruments metodològics utilitzats per a la diagnosi (ZOPP,
Enfocament del Marc Lògic, DAFO).
i) Estudi de l´existència d’activitats econòmiques dintre del procés d’economia circular.
j) Estudi de l´existència d’activitats econòmiques que formin un sistema de simbiosi d’empreses

1.2 Anàlisi urbanístic i estratègic (contingut mínim).
1r. Planejaments urbanístics vigents de cada municipi.
2n. Planejament territorial i sectorial vigent al Bages: Pla territorial parcial de les Comarques Centrals,
Pla Director Urbanístic del Bages, Pla Director Urbanístic de l’activitat minera al Bages, etc.
3r. Documentes estratègics: PLA INDUSTRIAL DEL BAGES 31.05.2017, Resum executiu Pla industrial
31.05.2017, ESTRATÈGIA CONJUNTA DEL PLA D’ACCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC DEL TERRITORI del Consell‐Comarcal‐Bages. Cens dels Polígons d’Activitat Econòmica
(PAE) de la Generalitat de Catalunya.
4t. Característiques: Usos als quals està destinats, estructura urbanística, infraestructures existents (Línies
elèctriques d’alta tensió, gasoductes, estacions depuradores, etc.) en el context municipal i supramunicipal.
5è.Urbanització dels vials: Il·luminació, pavimentació, dimensions, existència de barreres arquitectòniques,
etc.
6è. Xarxes bàsiques existents dels serveis d’aigua, hidrants per a incendi, gas, electricitat,
telecomunicacions i sistemes d’evacuació de les aigües residuals o de pluja amb avaluació de les
necessitats d’ adaptar, ampliar o millorar aquestes xarxes bàsiques.
7è.Diagnosi de la mobilitat de persones, mercaderies i el transport sostenible respecte als vials en l’àmbit
municipal i territorial, tenint en compte els estudis d’avaluació de la mobilitat generada.(Anàlisi de carrers,
accessos a carreteres, autopistes i ferrocarrils)
8è. Obres i infraestructures programades i política d’inversions públiques que poden influir en el
desenvolupament urbanístic com ara xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques,
aeroportuàries, de sanejament i abastament d'aigua, de telecomunicacions, d'equipaments i altres de
semblants..
9è. Assenyalament dels valors mediambientals paisatgístics, culturals, agraris o de qualsevol altre tipus
existents els diferents àmbits urbanístics.
10é. Estudi dels Polígons situats en zones inundables.

11è. Aspectes econòmics i financer (Anàlisi de generació de plusvàlues i possibilitats de reversió de les
mateixes al territori)
12è. Conclusions i establiment de les estratègies d’actuació supramunicipal
II.

PLÀNOLS.

Entre els plànols d’informació I diagnosi s’han d’incloure, en tot cas, els relatius als aspectes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Planejaments urbanístics vigents de cada municipi.
Planejaments territorial i sectorial vigent al Bages
Característiques topogràfiques del PAE.
Usos i aprofitaments del sòl existents.
Xarxes generals de serveis existents, amb indicació de les xarxes principals de distribució
d’energia elèctrica, de telecomunicacions, d’abastament i distribució d’aigua, d’hidrants per a
incendi, de sanejament, d’abastament i, si s’escau, de distribució de gas.
f) Xarxa general viària i de ferrocarrils, existents o planificades, als efectes de delimitar-ne el rang,
les possibilitats d’utilització dels punts d’accés, i les servituds i restriccions del territori imposades
per la legislació sectorial respectiva, i altres infraestructures d’interès general.
g) Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori pel que fa a la inundabilitat, subsidències, etc.
així com la contaminació del sòl, atmosfèrica, lluminosa i acústica, en cas que s’hagin elaborat o
aprovat, d’acord amb el què disposa la legislació sectorial.
Els plànols d’informació han de ser elaborats sobre la base de la informació geogràfica i urbana oficial
disponible (DWG o DGN geo-referenciada), a una escala adequada a cada tipus i grau d’anàlisi.
III.
ANNEXE.
Informe ambiental, amb el següent contingut:
Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit d’estudi, el què inclou la descripció dels
aspectes i elements ambientalment rellevants de l’àmbit; la determinació dels objectius, criteris i
obligacions de protecció ambiental, aplicables en l’àmbit d’anàlisi, establerts en la normativa internacional,
comunitària, estatal, autonòmica o local, o en el plans d’ordenació territorial; i la definició dels objectius i
criteris ambientals adoptats en la diagnosi.”

De la lectura del contingut concret s’evidencia que hi ha un alt contingut d’ordenació i planificació
dels polígons d’actuació econòmica, el que suposar ser matèria evidentment d’urbanisme i obres
d’urbanització.
Un cop analitzat quin és l’objecte del contracte de serveis que suposa el concurs de projectes,
cal passar a la anàlisis de l’argumentari del recurrent en relació a l’habilitació dels enginyers de
camins, canals i ports per a portar a terme aquestes tasques. Així en un primer terme s’ha
d’admetre l’al·legació fonamentada en la normativa docent, tant pel que fa al Real Decret
1425/1991, de 30 d’agost, pel qual s’estableix el títol universitari oficial d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports, l’0rdre CIN/307/2009, de 8 de febrer i l’Ordre del Ministeri de Ciència i Innovació
CIN/309/2009, de 9 de febrer, ja que totes elles contenen regulació sobre l’habilitació existent
per part de la professió d’enginyer de Camins, Canals i Ports en matèria d’ordenació territorial i
urbanística.
La part recurrent, però, no únicament fonamenta la seva al·legació en un determinat marc
normatiu sinó que aporta jurisprudència, que certament reitera la competència i idoneïtat dels

enginyers esmentats en les indicades matèries, sent molt il·lustrativa i més recent en el temps,
per exemple STS 3241/2011, sala 3era.
CONCLUSIONS
Ateses les consideracions anteriors, la secretària sotasignat considera que s’ha d’estimar en la
seva integritat el recurs de reposició presentat pel Sr. O.A.B com a Degà de la Demarcació
de Catalunya del Col·legi de Camins, Canals i Ports de Catalunya, ostenta la representació de
dit col·legi professional, i considerar nul·la de ple dret la clàusula 13 i 15 de les bases que
regeixen el concurs de projecte l’objecte del qual consisteix en fer l’ anàlisi global dels PAE del
Bages, com a diagnosi prèvia per al disseny d’estratègies d’actuació supramunicipal, i document
base per a un futur Pla Director del sòl industrial del Bages, el que suposa el desistiment per part
de l’administració de la licitació efectuada, i en el seu cas la redefinició de les clàusules
esmentades així com del contingut de la licitació en la seva integritat.
Això no obstant, la presidència acordarà el que consideri més adequat”

Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del text refós de la Llei
de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del Reglament
Orgànic Comarcal vigent.
RESOLC
PRIMER.- Estimar en la seva integritat el recurs de reposició presentat pel Sr. O.A.B com
a Degà de la Demarcació de Catalunya del Col·legi de Camins, Canals i Ports de
Catalunya, ostenta la representació de dit col·legi professional, i considerar nul·la de ple
dret la clàusula 13 i 15 de les bases que regeixen el concurs de projecte l’objecte del qual
consisteix en fer l’ anàlisi global dels PAE del Bages, com a diagnosi prèvia per al disseny
d’estratègies d’actuació supramunicipal, i document base per a un futur Pla Director del
sòl industrial del Bages.
SEGON.- Notificar aquest acord al Col·legi de Camins, Canals i Ports de Catalunya, així
com als licitadors que varen presentar proposició en el concurs de projecte l’objecte del
qual consisteix en fer l’ anàlisi global dels PAE del Bages, com a diagnosi prèvia per al
disseny d’estratègies d’actuació supramunicipal, i document base per a un futur Pla
Director del sòl industrial del Bages.
TERCER.- Desistir de la licitació relativa al concurs de projecte l’objecte del qual consisteix
en fer l’ anàlisi global dels PAE del Bages, com a diagnosi prèvia per al disseny
d’estratègies d’actuació supramunicipal, i document base per a un futur Pla Director del
sòl industrial del Bages, que consta amb número d’expedient CS 62/19.
QUART.- Publicar en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Bages aquesta
resolució.
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