En el curs de la tramitació de l’expedient 2/2019 d’HMB: “Licitació per a la selecció d’un
soci privat per a la transformació d’HMB, SA en una societat d’economia mixta”, s’han
detectat una sèrie de punts que són objecte dels presents aclariments:
1. Plec de condicions clàusula 1.4 i model d’oferta econòmica:
En el Model d’oferta econòmica no s’especifiquen els terminis, malgrat que estan
determinats a la clàusula 1.4 del Plec de condicions, que preval en tot cas. Per tant es
procedeix a aclarir la imprecisió i rectificar el model d’oferta econòmica que haurà de
tenir la forma que s ’exposa a continuació:
ANNEX VIII
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
(...)
La proposta econòmica inclourà l’oferta en relació a:
a) i. L’import total de capital social a aportar pel soci privat de conformitat amb el previst en
les clàusules primera i desena.

Termini per
l’aportació

Aportació de capital

Segona fase: primer
quadrimestre de 2021
Tercera fase: primer
quadrimestre de 2023
Quarta fase: primer
quadrimestre de 2025

El calendari de les aportacions explicita el compromís dels licitadors (i el correlatiu de
les administracions) en les aportacions de capital, en els terminis esmentats. Per tant,
els licitadors, en la seva oferta, no poden alterar els terminis previstos.
Amb caràcter general, cal aclarir que durant l’execució del contracte la societat haurà
de prendre les decisions que corresponguin per tal d’aconseguir els seus objectius,
d’acord amb allò establert a la clàusula 1.4 del Plec.
Pel que fa als terminis indicats, cal entendre que, un cop incorporat a la societat, el soci
privat, en el marc del funcionament d’aquesta, podria proposar reduir els terminis per
efectuar les aportacions de capital i la posada a disposició dels sòls, en benefici del
projecte, per aconseguir en un termini més breu l’objectiu que determina la clàusula 1.4
del Plec. Aquesta proposta, en el seu cas, requeriria per a la seva aprovació l’acord dels
representants de les administracions dins els òrgans de la societat, i, en tot cas,
l’aprovació pels òrgans competents de l’AMB i de l’Ajuntament de Barcelona.
2. Plec de condicions, clàusula 3.2:
S’incorpora una relació dels possibles emplaçaments corresponents a la segona fase i
successives, amb l’objectiu de donar als licitadors informació addicional sobre les
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condicions dels diferents sòls que les administracions preveuen posar a disposició de la
societat en les formes contemplades en el Plec, alguns dels quals estan encara en procés
de gestió urbanística. Això no comporta cap obligació de posar a disposició els sòls
concrets inclosos en aquesta relació, ni cap altra obligació per part de les
administracions públiques i s’inclou a títol informatiu, per posar de manifest la qualitat
i disponibilitat de sòls per dur a terme l’objecte de la societat, en el benentès que els
sòls que finalment es posin a disposició d’HMB seran alguns d’aquests o altres de
condicions equiparables.
(ANNEX)
3. Plec de condicions, clàusula 3.3 a 3.8, sobre aportacions de sòls:
El Plec de condicions estableix amb tota claredat que les administracions accionistes
proposaran les promocions i estan obligades a posar a disposició de la societat els
terrenys idonis per dur-les a terme (3.3 Plec). La clàusula 3.8 del Plec diu: “sens
perjudici de l’obligació de les administracions HMB, si així ho acorda, podrà adquirir
terrenys a altres titulars [...]”. Per tant, queda clara l’obligació contractual que en tot
cas tenen les administracions de posar a disposició els terrenys en les formes previstes
a la clàusula 3.1 i 3.2.
4. Plec de condicions, clàusula 11.2, sobre obligacions de les administracions públiques:
D’altra banda, la clàusula 11.2 precisa: “En tot cas, les aportacions a efectuar per part
de l’AMB i l’Ajuntament estaran condicionades a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos corresponents”.
Aquesta clàusula recull la previsió de l’article 174 de la Llei d’Hisendes Locals. La
clàusula indicada, amb el mateix o equivalent redactat, s’incorpora sistemàticament
en els contractes que comporten despeses plurianuals de les administracions, així com
les referències corresponents a l’article 47 bis de la Ley General Presupuestaria.
En tot cas, els pressupostos de les administracions dels exercicis corresponents hauran
d’incloure els crèdits suficients per fer efectives les aportacions dineràries de capital a
què estan contractualment obligades.

5. Plec de condicions: clàusula 10.1; modificació dels estatuts, article 12è; Pacte
d’accionistes, clàusula 2.7, sobre aportacions dineràries:
El Plec de condicions en la clàusula 10.1 especifica que la primera aportació del soci
privat ha de ser dinerària i no concreta la forma de les aportacions de les fases segona i
següents; l’article 12è de les modificacions estatutàries estableix que els augments de
capital poden ser mitjançant aportacions dineràries o no dineràries; i la clàusula 2.7 del
Pacte d’accionistes especifica que els successius augments de capital de la Classe B seran
sempre mitjançant aportacions dineràries. La clàusula 21 del Pacte d’accionistes, per
altra banda, estableix la prevalença del Pacte en cas de discrepància amb les previsions
dels estatuts.
S’aclareix que en l’oferta a presentar pels licitadors les aportacions corresponents a les
quatre fases han de ser dineràries, tal com estableix el Pacte d’accionistes. Per tant, no
poden incloure en les seves propostes que faran aportacions no dineràries en algunes
de les fases.

Així mateix, cal tenir en consideració que durant l’execució del contracte la societat
haurà de prendre les decisions que corresponguin per tal d’aconseguir els seus objectius.
En el curs del funcionament d’aquesta, eventualment, es podria plantejar, sense alterar
els Estatuts i el Plec, una modificació del Pacte d’accionistes, d’acord amb les seves
pròpies previsions (clàusula 14. “Modificació del Pacte”), i que les ampliacions de capital
del soci privat corresponents a les fases segona i següents es poguessin fer totalment o
parcialment amb aportacions no dineràries, especialment, en aquest cas, mitjançant
l’aportació de béns immobles aptes per a ser destinats a les finalitats socials, complint
tots els requeriments legals a aquest efecte, entre els quals l’emissió de l’informe
d’experts previst en la Llei de Societats de capital. Aquesta eventual modificació del
Pacte d’accionistes i els acords corresponents haurien d’anar adreçats lògicament al
benefici del projecte, i no podrien comprometre la seva viabilitat econòmica-financera,
donant compliment a l’objecte del contracte que determina el Plec de condicions, que
s’ha d’executar en la seva totalitat.
6. Pacte d’accionistes: clàusula 4.8.2, sobre efectes del transcurs dels terminis:
En aquesta clàusula s’estableix un procediment per a la selecció d’un adquirent
alternatiu (4.8.2 del Pacte) que no pot durar més de 4 mesos. En el cas de l’exhauriment
d’aquest termini sense haver-se ultimat el procediment de selecció, s’ha d’entendre que
quedaria aprovat l’adquirent proposat per l’accionista privat. Cal notar que, prèviament
a l’inici del procediment de selecció que preveu l’apartat 4.8.2, s’haurà d’haver acreditat
que l’adquirent proposat compleix els requisits de solvència.
7. Pacte d’accionistes, clàusules 4.2, 4.8 i 5.1, sobre el caràcter de l’autorització de la
transmissió de les accions classe B:
Per a la transmissió d’accions de la classe B durant els primers 5 anys o el termini
superior que resulti segons l’oferta del soci privat, cal que la totalitat dels accionistes
públics atorguin discrecionalment el seu consentiment a la transmissió sol·licitada.
Transcorregut el termini expressat, aquesta autorització no és discrecional. La Junta
General no pot denegar l’autorització de la transmissió de les accions de classe B a un
adquirent que reuneixi els requisits de solvència (4.8.1), sense perjudici de poder obrir
un procediment de selecció alternatiu (4.8.2), que garanteix adequadament el dret de
l’accionista privat a transmetre les seves accions.
8. Sobre l’accionista privat i l’eventual constitució per aquest d’una societat ad hoc per
participar en el capital social d’HMB
En cap cas el Plec limita la possibilitat de constituir una societat per a la participació en
el capital social d’HMB i, per tant, qualsevol tipus de societat admesa en dret és possible.
En aquest sentit, cal entendre que no hi ha obstacle en què l'accionista privat pugui ser
un vehicle societari constituït ad hoc per participar en el capital social d’HMB, garantintse, en qualsevol cas, que els accionistes públics tindran un únic interlocutor en HMB,
sense perjudici que la composició última d'aquest vehicle pugui ser plural. Aquest
instrument pot ser d’interès pels licitadors, en cas que diversos inversors o grups
desitgin participar conjuntament en el projecte.
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En aquest cas, tenint en compte el que disposa el Plec en matèria de solvència de
l’accionista privat (clàusules 5.2, 5.7, 17.1.c i 19.2 i 3), les condicions que s’exigeixen al
contractista no es refereixen principalment a la societat vehicle (titular del 50% del
capital d’HMB, és a dir, de tota la classe B), sinó al soci o socis d’aquesta societat vehicle,
que seran els quals hauran de complir els requisits de solvència tècnica i econòmica. Tot
això sens perjudici que es pugui acudir a altres fórmules d’acreditació de la solvència
previstes a l’art 19.2 dels Plecs.
L’aplicació la clàusula 4.12 del Pacte i de l’article 9 b) dels Nous Estatuts (relatius a les
transmissions indirectes de les accions de la classe B d’HMB) s’ha d’entendre referida a
les eventuals transmissions de les accions o participacions socials representatives del
capital social del vehicle societari constituït ad hoc per participar en el projecte i que
tindria la condició d’accionista privat i, per tant, de titular de les accions de la classe B
d’HMB.
Contràriament, la transmissió de les accions o participacions socials representatives del
capital social de les companyies que fossin titulars del capital social de l’esmentat vehicle
societari constituït ad hoc no serien transmissions indirectes de les accions de la classe
B d’HMB, quedant per tant fora de l’abast de la clàusula 4.12 del Pacte i de l’article 9 b)
dels Nous Estatuts.
Tot això, sens perjudici del compliment de les previsions del Plec sobre successió del
contractista i cessió del contracte, que preveuen les condicions 44 i 45 del Plec de
Condicions.
Així mateix, el Plec, clàusula 17, admet que puguin també concórrer a la licitació
persones físiques o UTEs, de manera que, la participació de tals adjudicataris en HMB
(això és, la participació de les persones físiques o dels socis de la UTE) hauria d'articularse necessàriament a través de la seva participació directa en la societat de capital
instrumental que denominem accionista privat, que seria la que ostentaria la
participació directa en HMB.

ANNEX - SOLARS SUSCEPTIBLES PROJECTE HMB
Barcelona

Actuació
AC-67 i VP-119 (MPERI Raval - Reord. Pla Central)
22@ Illa Nubiola
Trinitat Nova UA3 bloc A
22@ Illa PereIV,Badajoz,Almogavers i Ct.Granada
MPGM ORDENACIÓ PL. GLÒRIES - ÁMBIT 2a
PMU COBEGA - UMP 2 2.2
PMU COBEGA - UMP 3
SUBÁMBIT 4 - PERÚ/ PERE IV
Actuació AïlladaC - MPERI Pl. Gardunya
Actuació Aïllada D - MPERI Pl. Gardunya
HABITATGE SOCIAL - J
HABITATGE SOCIAL - K
HABITATGE SOCIAL - U
HABITATGE SOCIAL - P
AA 1a - MPGM Estació de Sants
AA 1b - MPGM Estació de Sants
UA 10 PE DEL Poble Sec -Fase 2ª
PMU Sector 3 MZF
AA 1 PMU La Clota C -UP A
AA 1 PMU La Clota C -UP B
AA 2 PMU La Clota C
MPGM Barri Carmel Ai06 "SIGÜENZA"
MPGM Barri Carmel Ai09 "COMP. LISBOA"
MPGM Barri Carmel Ai17 "DR. BOVÉ"
MPGM Barri Carmel Ai23 "DR. BOVÉ"
Marina Prat Vermell sector 10 Parcel·la 15
Marina Prat Vermell sector 10 Parcel·la 23
Renfe PAU 1
Entorn Sagrera PAU 1
PMGM Casernes Pau 2 FR -R5
Torre Baró Área B Sector 2 - P1
Torre Baró Área B Sector 2 - P2
Torre Baró Área B Sector 2 - P3
Torre Baró Área B Sector 2 - P7
Torre Baró Área B Sector 2 - P8
Bon Pastor POL. 4- FASE 5 J1
Bon Pastor POL. 4 - FASE 5 J2
Bon Pastor POL. 4- FASE 5 J3
MPGM Presó Trinitat A18.06
AA2 MPG, Dega Bahí - EDIF. A3
AA3 MPG, Dega Bahí - EDIF. B
AA3 MPG, Dega Bahí - EDIF. C1
AA3 MPG, Dega Bahí - EDIF. C2
MPGM JONCAR- RAMON TURRÓ
22@ Eix Llacuna UA7 pr5
22@ Llull-Pujades-Ponent Sb 5
22@ Illa C.de Moura Pallars Agricultura i Treball
22@ Illa Almogávers Pamplona Pallars i Zamora
22@Bolivia, Bac de Roda, Perú i prol. virtual Provençals
22@ Badajoz, Tánger, Ávila, S. Ávila
22@ Illa C Moura/ J. Pla/ Veneçuela/ Puigcerdá
PAU 2 "LA ESCOCESA" - 7@/22@HS

Adreça
Sant Martí, 12
Marroc, 134
Palamós, 55-63
Pere IV, 115
Castillejos/ Gran Via CC
Binèfar, 26
Binèfar, 32
Marroc, 191
Jerusalem, 6
Cabres, 11
Montanyans, 12
Forn de la Fonda, 2
Valdonzella 45
Oli, 5
Burgos, 12-16
Burgos, 24-26
Concòrdia, 71-77
Foc - Plom- Cobalt-Etc.
Bragança/Feliu
Alarcón/Bragança
Purissima, 33-37
Sigüenza, 73-77
Argimon, 26-28
Doctor Bové, 112-118
Llobregós, 225-237
Cal Cisó, 44-48
Ulldecona, 16-24
Fernando Pessoa, 14-16
Gran de la Sagrera, 52-58
Passeig Torrasi Bages
Sant Feliu Codines, 30
Sant Feliu Codines, 40
Sant Feliu Codines, 58
Escolapi Cáncer,57-71
Llerona, 4E-6
Arbeca, 25-27
Arbeca, 31-39
Arbeca, 43-45
Sunyol i Gras, 3
Av. De la Meridiana, 179-181
Trinxant, 30-34
Av. de la Meridiana, 189
Av. de la Meridiana, 187
Castanys, 31
Dr. Trueta, 187-189
Llull, 79-81
Pallars, 421-431
Pallars, 105-109
Bolívia, 231-233
Tánger, 58
Veneçuela, 117-129
Bolívia, 260-270

Cornellà
Bagaria Alstom UE7

L'Oliverar /Passatge dels Rosers

R10 Guardioles
R13 Guardioles

Carrer 2
Avgda Manocmunitat/ Riera Bonet

Turó del Sastre 18 A
Turó del Sastre 18 B

Can Serra / Joanot Martorell
Joanot Martorell

La Catalana R16
La Catalana R17

Passeig Antonio Machado
Passeig Antonio Machado

Josep Pla/ St Llop

Josep Pla 9-12 / St Llop 4

Saló Central H1
HD1
HD2

Baldiri Net i Figueres, 9-15
Baldiri Net i Figueres
Baldiri Net i Figueres

Finca 31 Viladecans

Sector Llevant

Molins de Rei

Montgat

Sant Adrià Besòs

Sant Andreu de la Barca
Sant Boi Llobregat

Viladecans

