RESOLUCIÓ
per la qual s’aprova la modificació dels Plecs de Prescripcions de Clàusules Particular i
Tècniques i l’ampliació del termini per presentar proposicions (expedient IT-2020-4)
Antecedents
1. En data 09.10.2019, s’aprova l’expedient de contractació per a Servei de manteniment i
millora de les zones enjardinades i els espais verds exteriors i interiors de la seu del
Departament d'Interior a Barcelona i del centre CAT 112 de Reus, per a l'any 2020 i dividit
en dos lots (exp. IT-2020-4).
En la mateixa resolució s’aproven els plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques i s’acorda l’obertura del procediment d’adjudicació. El termini de presentació de
proposicions finalitza el proper dia 24.10.2019 a les 14 hores.
3. En data 17.10.2019 la unitat promotora del contracte informa que, pel que fa a la clàusula
de prescripcions tècniques 2.1.2. Serveis inclosos en el contracte hi ha una imprecisió. En
concret, on diu “Tractament fitosanitari d’endoteràpia, per a la prevenció de la plaga del
morrut”, en realitat cal que digui “Tractament fitosanitari mitjançant tècnica d’inundació de
l’ull de la palmera” per a la prevenció de la plaga del morrut.
4. Paral·lelament, es detecta una altra imprecisió en el sentit que, atès que en el plec de
prescripcions tècniques s’estableix l’obligatorietat del manteniment dels sistemes de reg,
incloent totes les actuacions i reparacions que siguin necessàries, en els subapartats H3 del
Lot 1 i H5 i H6 del Lot 2 del quadre de característiques del contracte, on diu “a reparar o
substituir” hauria de dir “a substituir”, referint-se als capçals de rec, a les electro-vàlvules i
als programadors de reg, respectivament ja que s’entén que la reparació queda inclosa en
les tasques de manteniment ordinari. Aquest canvi també s’ha fer constar en el model
d’oferta.
La no modificació dels plecs en els termes exposats pot limitar la concurrència d’ofertes. Per
això es proposa fer una modificació del Plec de prescripcions tècniques i del Quadre de
característiques del contracte i ampliar el termini per presentar ofertes.

Consideracions jurídiques
De conformitat amb el que disposen els articles 117 i 136 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a l’aprovació dels plecs i a l’ampliació
del termini de presentació d’ofertes quan raonablement sigui necessari per tal que tots els
possibles interessats tinguin la informació necessària per a elaborar-les.
Resolc:
1. Aprovar la modificació del plecs de prescripcions clàusules administratives i tècniques
amb els canvis que s’assenyalen en els antecedent 3 i 4.
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2. Acordar que s’ampliï el termini de presentació de proposicions en 5 dies naturals a partir
de la data de tramesa al perfil del contractant de la modificació de plecs i ampliació de
termini.
3. Publicar la modificació i ampliació del termini pels mateixos mitjans pels quals es va
anunciar la licitació.

La Directora de Serveis
Resolució INT/82/2011, de 18 de gener(DOGC 5802, de 24.01.2011)
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