Divendres, 18 de novembre de 2016
ALTRES ENTITATS
Consorci del Barri de la Mina
RESOLUCIÓ de l'òrgan de contractació del Consorci del Barri de la Mina d'aprovació de la revisió i adaptació dels plecs
tipus de clàusules administratives particulars que regiran les licitacions mitjançant procediment obert, dels contractes
d'obres i dels contractes de serveis del Consorci del Barri de la Mina
Atès que, en data de 6 de juny de 2013, l'òrgan de contractació del Consorci del Barri de la Mina va acordar l'aprovació
dels nous Plecs Tipus de Clàusules Administratives Particulars que regirien les licitacions mitjançant procediment obert i
procediment negociat, amb o sense publicitat, dels contractes d'obres i serveis.
Atès que en data 4 de desembre de 2015, l'òrgan de contractació del Consorci del Barri de la Mina va acordar
l'aprovació de la revisió i adaptació dels Plecs Tipus de Clàusules Administratives Particulars, en licitacions per
procediment obert i negociat, únicament referit als contractes de serveis.
Atès que aquesta revisió comportava incorporar als plecs tipus, referits als contractes de serveis, les modificacions
introduïdes al vigent RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, entre
d'altres, per:
- La Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola, que entre d'altres, modifica el sistema de
revisió de preus en els contractes dels sector públic.
- El Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d'octubre, que modifica, entre
d'altres, els criteris de solvència econòmica i financera i els de solvència tècnica i professional, eximint d'acreditació tant
econòmica i financera com tècnica i professional, pels contractes d'obra el valor estimat dels quals no excedeixi 80.000
EUR i per la resta de contractes un valor estimat que no excedeixi 35.000 EUR.
- El Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en
el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, que modifica
els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera.
- I finalment, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que modifica, entre d'altres, el règim
relatiu a les prohibicions de contractar amb l'administració.
Atès que resulta necessari revisar i adaptar aquests plecs per ser coherents amb l'aplicació directa a Espanya (a partir
de 18/04/2016) de la directiva 2014/24/UE, del Parlament i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació
pública, així com amb les previsions del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació, que modifica determinats aspectes en relació a l'acreditació de la capacitat i solvència per contractar,
l'actuació de la Mesa, el requeriment de documentació amb caràcter previ a l'adjudicació, etc.

- La Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola, que entre d'altres, modifica el sistema de
revisió de preus en els contractes dels sector públic.
- El Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d'octubre, que modifica, entre
d'altres, els criteris de solvència econòmica i financera i els de solvència tècnica i professional, eximint d'acreditació tant
econòmica i financera com tècnica i professional, pels contractes d'obra el valor estimat dels quals no excedeixi 80.000
EUR i per la resta de contractes un valor estimat que no excedeixi 35.000 EUR.
- El Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en
el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, que modifica
els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera.

1

CVE-Núm. de registre: 022016020238

Atès que els plecs de clàusules administratives particulars tipus dels contractes d'obres es van aprovar en data 6 de
juny de 2013, i des d'aquesta data no han estat objecte de revisió i adaptació, fent-se necessari incorporar al seu
contingut els canvis normatius operats per:

Divendres, 18 de novembre de 2016
- La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que modifica, entre d'altres, el règim relatiu a les
prohibicions de contractar amb l'administració.
- I finalment l'aplicació directa de la directiva 2014/24/UE, del Parlament i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, així com les previsions del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació, que modifica determinats aspectes en relació a l'acreditació de la capacitat i solvència per contractar,
l'actuació de la Mesa, el requeriment de documentació amb caràcter previ a l'adjudicació, etc.
Atès que la proposta de revisió dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars Tipus que han de regir les licitacions
per procediment obert dels contractes de serveis incorpora les mesures previstes al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig,
de mesures urgents en matèria de contractació, en relació a l'aplicació de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer
(aptitud per contractar; solvència de les entitats licitadores; contingut de la documentació administrativa general a
presentar; actuació de la Mesa de Contractació; classificació d'ofertes i requeriment de documentació previ a
l'adjudicació; condicions, abast i límits de les modificacions...).
Atès que la proposta de revisió de Plecs de Clàusules Administratives Particulars Tipus que han de regir les licitacions
per procediment obert dels contractes d'obres incorpora:
i) Els canvis en el sistema de revisió de preus, en els termes de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l'economia espanyola.
ii) Les modificacions en els criteris de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica i professional modificats pel
RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
iii) La modificació dels mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera, en els termes del RDL 10/2015, d'11 de
setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten
altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia.
iv) El règim relatiu a les prohibicions de contractar, modificat per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
v) I finalment, els canvis en la forma de l'acreditació de la capacitat i solvència per contractar, l'actuació de la Mesa, el
requeriment de documentació amb caràcter previ a l'adjudicació, etc, per aplicació del Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació i la Directiva 2014/24/UE, del Parlament i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, així com les previsions del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació, que modifica determinats aspectes en relació a l'acreditació de la capacitat i
solvència per contractar, l'actuació de la Mesa, el requeriment de documentació amb caràcter previ a l'adjudicació, etc.
Atès que s'han actualitzat també en ambdós plecs els annexos per incorporar-hi el model de declaració responsable en
relació a la capacitat d'obrar i a la solvència econòmica i financera; i tècnica i professional dels licitadors.

Atès que de conformitat amb el citat article 115 apartat quart del TRLCSP és competència de l'òrgan de contractació
l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars.
Atès que l'article 10 apartat quart dels Estatuts del Consorci del Barri de la Mina el President i el Vice-president, ambdós
de la Comissió Executiva, són indistintament l'òrgan de contractació del Consorci i, per tant, l'òrgan competent per a
l'aprovació dels referits Plecs de Clàusules Administratives Particulars.
Per tot l'exposat, el gerent sotasignat proposa l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la revisió i adaptació dels Plecs Tipus de Clàusules Administratives Particulars que regiran les
licitacions mitjançant procediment obert dels contractes d'obres, i la revisió i adaptació dels Plecs Tipus de Clàusules
Administratives Particulars que regiran les licitacions mitjançant procediment obert dels contractes de serveis.
Segon.- Publicar la present resolució al Perfil del Contractant de l'òrgan de contractació del Consorci del Barri de la
Mina, al DOGC i al BOP als efectes oportuns.
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Vist l'informe jurídic emès, en data 29 de setembre d'enguany favorable a l'aprovació de la modificació dels Plecs Tipus
esmentats en relació als contractes d'obres i contractes de serveis.
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Els plecs tipus es trobaran publicats en el Perfil del Contractant del Consorci del Barri de la Mina
http://www.barrimina.cat.
El gerent, Juan Luis Rosique Pérez.
Atesa la proposta d'acord presentada pel gerent del Consorci els sotasignats en l'exercici de les funcions atribuïdes com
a òrgan de contractació del Consorci resolen elevar a definitius els acords proposats.
L'òrgan de contractació del Consorci del Barri de la Mina.
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Sant Adrià de Besòs, 31 d'octubre de 2016
El president de la Comissió Executiva, Francesc Iglesies i Riumalló
El vicepresident de la Comissió Executiva, Juan Carlos Ramos Sánchez

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002

3

