D'acord amb la normativa de protecció i seguretat de dades de caràcter personal i
les indicacions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya
(APDCat), les actes de la Junta de Govern Local publicades no incorporen dades
identificades o identificables. No obstant, podeu exercir els vostres drets a través
dels procediments específics publicats al Catàleg de Tràmits o bé fer una consulta
al correu electrònic protecciodedades@santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2016000018
Extraordinària urgent
16 de setembre de 2016
15:45
15:55

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Elisabeth Oliveras i Jorba
Marta Baldrich Caselles
Albert Falgueras Cuatrecasas
Francesc Fernandez Lugo

JUNTS-AM
ICV
JUNTS-AM
JUNTS-AM

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Maria Domingo Soler

JUNTS-AM

PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.

ADNSQ-03a
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Motivació de la urgència
Motivada la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.

2. Esmena d'una clàusula del PCAP que regeix la contractació de la redacció de la
revisió del POUM

ANTECEDENTS DE FET.
La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 2 d’agost de
2016 va adoptar l’acord d’aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i
procediment obert per a l’adjudicació del contracte administratiu de serveis de redacció
de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès.
Posteriorment, la Regidoria de Territori i Medi Ambient, s’ha adonat, arran de les
preguntes i manifestacions que els han fet arribar diversos professionals interessats en
participar en el procediment, que la redacció de la clàusula 5.5.2. Condicions de solvència
econòmica i financera del PCAP, donava lloc a equívocs.
En conseqüència, sol·liciten al servei de contractació que estudiï la possibilitat d’esmenar
la clàusula esmentada.
El servei de contractació considera que es pot esmenar la clàusula esmentada vist que la
seva redacció ha donat lloc a múltiples consultes i a diverses interpretacions, segons s’ha
comprovat per les demandes d’informació recollides.
Segons la interpretació de la JCCA de l’Estat (Informe MEH 02/2010) l’Administració té la
possibilitat d’esmenar les errades materials o de fet que contingui un PCAP, referits al
procediment d’adjudicació del contracte, d’acord amb l’art. 105.2 de la LRJPAC.
En el cas que ens ocupa, es considera que l’esmena té per finalitat eliminar un error
material, tot afegint un paràgraf segons la redacció donada per l’article 75.1 del TRLCSP i
no altera substancialment el contingut del Plec de clàusules.
L’esmena, que haurà de ser aprovada per l’òrgan de contractació, no perjudica els
possibles licitadors i beneficia la concurrència. Un cop adoptat l’acord d’esmena, s’haurà
de publicar i s’obrirà un nou termini per a la presentació d’ofertes.
FONAMENTS DE DRET
Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 16 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’esmena de la clàusula 5.5.2. del PCAP que regeix l’adjudicació del
contracte administratiu de serveis de redacció de la revisió del Pla d’Ordenació
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Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès, i redactar-la en el sentit que recull l’art.
75.1 del TRLCSP.

On diu:
5.5.2. “Condicions de solvència o classificació
Econòmica i financera.
Descripció: Volum anual de negocis en l’àmbit objecte de contractació, per
un import igual o superior a 302.500,00 €.
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per
riscos professionals per import igual o superior a 302.500,00€.
Patrimoni net, o ratio entre actius i passius, al tancament del
darrer exercici econòmic, per al qual estigui vençut el termini de
presentació dels comptes anuals. L’import haurà de ser igual o
superior a 302.500,00€.
Mitjans d’acreditació: Els que es descriuen a l’article 75 del TRLCSP.”
Ha de dir:
5.5.2. “Condicions de solvència o classificació
Econòmica i financera.
La solvència econòmica i financera s’haurà d’acreditar per un dels tres
mitjans que es descriuen a continuació:
Descripció: Volum anual de negocis en l’àmbit objecte de contractació, per
un import igual o superior a 302.500,00 €.
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per
riscos professionals per import igual o superior a 302.500,00€.
Patrimoni net, o ratio entre actius i passius, al tancament del
darrer exercici econòmic, per al qual estigui vençut el termini de
presentació dels comptes anuals. L’import haurà de ser igual o
superior a 302.500,00€.
Mitjans d’acreditació: Els que es descriuen a l’article 75 del TRLCSP.”
Segon. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de
l’Estat, al Butlletí Oficial de la Província, al perfil de contractant i al tauler electrònic
d’anuncis municipal.
Els licitadors disposaran d’un termini de 40 dies naturals, per a la presentació de les
seves ofertes, comptadors a partir de la data de tramesa de l’anunci d’aquesta esmena al
DOUE, en aplicació d’allò que disposa l’article 159 del TRLCSP.

3/4

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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