RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA LA MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL PROCEDIMENT OBERT REFERENT A LA CONTRACTACIÓ
DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS PER A L’ADEQUACIÓ DE LES UNITATS D’HOSPITALITZACIÓ
4ª I 5ª (A) DE L’HOSPITAL DE L’ESPERANÇA, CENTRE DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
BARCELONA. (Exp. 002/2021-O-PO)
Vist l’informe jurídic de data 8 de febrer de 2021 en el qual hi consta la proposta de modificació de l’Annex 3
del Plec de clàusules administratives particulars de la contractació de les obres i instal·lacions per a l’adequació
de les unitats d’hospitalització 4ª i 5ª (A) de l’Hospital de l’Esperança, centre del Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona (exp. 002/2020-O-PO) de la següent manera:
“INFORME JURÍDIC DE MODIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 002/2021-O-PO RELATIU A LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS PER A L’ADEQUACIÓ DE LES
UNITATS D’HOSPITALITZACIÓ 4ª I 5ª (A) DE L’HOSPITAL DE L’ESPERANÇA, CENTRE DEL
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA. (Exp. 002/2021-O-PO)
En data 8 de febrer de 2021 ha estat emès un informe per part de la directora de Serveis Generals
i Infraestructures del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en el qual sol·licita modificar la
solvència tècnica requerida per a la contractació de les obres i instal·lacions per a l’adequació de
les unitats d’hospitalització 4ª i 5ª (A) de l’Hospital de l’Esperança, centre del Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona (exp. 002/2021-O-PO) quant al requeriment de certificats de bona execució.
Concretament es sol·licita la modificació en el Plec de clàusules administratives particulars, en el
sentit següent:


ANNEX 3 MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I
TÈCNICA, I DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

On diu:
Documentació que acrediti la solvència tècnica o professional
De conformitat amb el que disposa l’article 88 de la LCSP, la justificació de la solvència tècnica del
licitador s’acreditarà pels mitjans següents:


Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats
de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de
les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix
la professió i es van portar normalment a bon terme. Aportar com a mínim 5 certificats de
bona execució amb pressupostos similars o superiors i usos equivalents, que els que
constitueixen l’objecte del contracte en curs.

Ha de dir:


Aportar 2 certificats de bona execució, sense requeriment d’import mínim, que
corresponguin obligatòriament a obres i instal·lacions en un ENTORN HOSPITALARI, en
el curs dels cinc darrers anys. Els certificats hauran d’indicar l’objecte, abast de l’obra i
l’import de la mateixa.

Així mateix, indica que es convoca una nova visita obligatòria a les instal·lacions únicament
adreçada a les empreses que no es van presentar a l’anterior visita. La visita es realitzarà el proper
divendres 12 de febrer de 2021 a les 13:00 hores.
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Es fa constar que aquesta modificació es refereix a elements essencials de l’objecte del contracte.
En conseqüència, aquesta errada no es pot subsumir en l’àmbit d’aplicació de l’art. 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques,
relatiu a la mera correcció d’errades aritmètiques o materials.
Aquesta situació s’entén que comporta l’existència d’un vici insubsanable que pot afectar la
validesa dels actes tendents a l’adjudicació del contracte.
La possibilitat d’incorporar modificacions als plecs que regeixen una licitació ha estat reconeguda
per diverses resolucions del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, quan
aquestes es produeixen un moment inicial de la tramitació, concretament, quan només han estat
objecte de publicació els plecs que regeixen la licitació i no ha finalitzat el termini de presentació
de les proposicions. En aquest sentit, la Resolució del TACRC, en la seva resolució de 245/2016,
s’ha expressat en els següents termes:
“No parece razonable ni proporcionado que en tales supuestos, en los que en muchas ocasiones
en realidad no nos encontraremos ante un vicio que afecte a la validez del acto, deba exigirse el
rigor de un procedimiento de revisión de oficio de los pliegos, ni tampoco que haya de procederse
en todo caso a desistir del procedimiento para iniciar formalmente una nueva licitación, con el
consiguiente perjuicio para los intereses públicos que derivaría del retraso que ello provocaría en
la tramitación, siendo así que puede corregirse la situación planteada sin menoscabo de los
intereses de los potenciales licitadores abriendo un nuevo plazo de presentación de ofertas tras la
modificación del pliego.”
En atenció a l’art. 136 de la LCSP, la modificació dels plecs i de la resta de la documentació que
regeixen la licitació requereix de l’atorgament d’un nou termini de presentació de les ofertes.”
Considerant les raons exposades anteriorment i de conformitat amb el que disposen el Plec de clàusules
administratives particulars de la licitació i l’article 136 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
En ús de les facultats que tinc atorgades pel Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona,

RESOLC
Primer.- MODIFICAR l’Annex 3 del Plec de clàusules administratives particulars de la licitació referent a la
“Contractació de les obres i instal·lacions per a l’adequació de les unitats d’hospitalització 4ª i 5ª (A) de
l’Hospital de l’Esperança, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 002/2021-O-PO)”, en
els termes exposats en l’informe de la directora de Serveis Generals i Infraestructures de 8 de febrer de 2021.
Segon.- AMPLIAR el termini de presentació de les proposicions, essent la nova data límit el dia 1 de març
de 2021 a les 11:00 hores i POSPOSAR la data de convocatòria de la sessió pública de la Mesa de
contractació per a l’obertura virtual del Sobre núm. 2 a través de l'aplicatiu TEAMS, per al dia 10 de març
de 2021 a les 09:00 hores.
Tercer.- CONVOCAR una nova data de visita obligatòria únicament adreçada a les empreses que no es van
presentar a l’anterior visita pel divendres 12 de febrer de 2021 a les 13:00 hores.
Quart.- PUBLICAR la present resolució al Perfil del contractant del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona dins de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat.cat/).
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Olga Pané i Mena
GERENT
Barcelona, 8 de febrer de 2021
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