DEP. DE LA PRESIDENCIA

Informe complementari del Servei d’Ajuts i Contractació a la tramitació mitjançant
procediment obert de la contractació administrativa de les obres de reforma de la
instal·lació de la climatització del Palau Centelles-Solferino i l’edifici annex situat
al carrer de Gegants, 2 de Barcelona.

En relació amb les observacions realitzades en l’informe jurídic emès el 8 de maig de
2020 respecte del Quadre de característiques (QC), el Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) que regeixen
aquesta contractació, a banda de l’informe proposta de la unitat promotora de 25 de
maig de 2020, el Servei d’Ajuts i Contractació, fa les esmenes i els aclariments següents:

1. D’acord amb la consideració jurídica quarta, s’introdueix en la lletra E del Quadre de
Característiques, un subapartat, amb aquesta redacció:
“E.2 Tramitació electrònica del procediment: la presentació de proposicions i les
comunicacions s’han de realitzar obligatòriament per mitjans electrònics i que
l’incompliment de l’obligació de presentar les proposicions electrònicament mitjançant
l’eina del Sobre Digital serà causa d’exclusió del procediment de licitació“.
2. En la consideració jurídica setena, s’ajusta la redacció d’aquestes dues condicions
especials d’execució en plec de clàusules administratives i en el Plec de Prescripcions
Tècniques:
-

S’incorpora a l’apartat 4t. del Plec de prescripcions Tècniques la redacció
següent per tal que la primera condició especial d’execució tingui la correlativa
previsió en el Plec: “Tots els equipaments que es proposin en substitució dels
existents actualment, així com els nous, hauran de constituir una millora a nivell
de rendiment mediambiental, de forma que representin una reducció del consum
de recursos elèctrics”.

-

Obligació de l’empresa contractista de mantenir l’equip ofert en la seva
proposició durant tota la vigència del contracte i, per al cas que sigui inevitable
la seva substitució, caldrà substituir-los per professionals amb una experiència
anàloga als presentats en la seva oferta inicial i caldrà acreditar-ho mitjançant
una declaració responsable al responsable del contracte.
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I s’incorpora al Quadre de Característiques que les condicions especials
d’execució tenen el caràcter d’obligacions essencials del contracte.
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3. En la consideració jurídica vuitena, l’informe jurídic, planteja una nova redacció de la
subcontractació del PCAP que s’incorpora a l’expedient. Els canvis proposats a
l’informe justificatiu i al PPT, els incorpora l’informe complementari de la unitat
promotora.
Per tant, la redacció de la clàusula 26.1 del PCAP queda així::
“26.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial
de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat L
del quadre de característiques. “
I aquesta nova redacció de la clàusula 26.1, obliga a modificar el guió sisè de la lletra
a) de la clàusula 10.1 del PCAP, amb la qual cosa es suprimeix aquesta frase:
“En el cas que es permeti la subcontractació, segons l’apartat K del quadre de
característiques (...)”, perquè parteix de premissa que la subcontractació requereix
previsió o autorització prèvia als plecs i, a més, remet a una lletra errònia del QC.
4. La consideració jurídica desena de l’informe jurídic, es refereix a altres
consideracions en relació amb el QC i el PCAP. Respecte a les recomanacions que
s’hi detallen, seguim totes les recomanacions de l’informe jurídic, llevat de les
següents:
- L’apartat segon de la consideració jurídica novena, adverteix d’un risc al coincidir en
una mateixa persona el càrrec de suplent del president i secretari.
En la redacció de l’apartat H del QC, la situació que esmenta l’informe jurídic no es
produeix, ja que la coincidència es produeix entre la Vicepresidenta i la persona
suplent de la Presidenta. En cas d’absència d’aquesta, actua com a suplent la
Vicepresidenta, i en la cas d’assistència de la Presidenta, la Vicepresidenta actua com
a tal, sense ser suplent de cap càrrec:
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Càrrec

Titular

Suplent

Presidenta

Anna Ribas Serra

Magda Bes Rubio

Vicepresidenta

Magda Bes Rubio

-L’apartat tercer de la consideració jurídica novena, fa referència a l’acte públic
d’obertura del sobre C.
La redacció de l’art. 157.4 LCSP, estableix que en tot cas, l’obertura de l’oferta
econòmica es realitzarà en acte públic, llevat quan es prevegi que en la licitació es
puguin utilitzar mitjans electrònics.
Per tant, entenem que l’acte públic no serà presencial al Departament de la
Presidència, però sí que existirà acte públic, que serà telemàtic perquè en aquest
expedient de contractació s’usen mitjans electrònics (veure apartat E.2 del QC i
clàusula 9a. del PCAP).
Aquest acte públic telemàtic haurà de garantir l’accessibilitat dels membres de la Mesa
de Contractació i de les persones interessades a la licitació, per exemple amb
l’aplicació Teams de l’Office 365 que utilitza l’Administració de la Generalitat de
Catalunya. Per la qual cosa, en l’anunci de licitació a la PSCP es publicarà l’enllaç de
la Mesa de Contractació telemàtica.

Signat electrònicament a Barcelona,

Cap de servei d’Ajuts i Contractació
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