Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

INFORME JURÍDIC PER A L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE
CONTRACTACIÓ EN CURS DE LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE
LA SANTA CREU I SANT PAU I L’INICI DE NOUS PROCEDIMENTS.

1.- ANTECEDENTS
I.- En data 25 de febrer de 2020, el Departament de Salut de la Generalitat va confirmar el primer
cas de Coronavirus SARS-CoV-2 (en endavant, Coronavirus i/o COVID-19) a Catalunya.

Posteriorment, en data 11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (en endavant,
OMS) va declarar el brot de Coronavirus com a pandèmia.

II.- Per fer front als efectes de la pandèmia, l’Estat Espanyol, en data 14 de març de 2020, va
dictar el Reial Decret 463/2020 (en endavant, RD 463/2020), pel que es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Doncs bé, el predit RD 463/2020, a la seva disposició addicional tercera relativa a la suspensió
dels terminis administratius, preveia el següent;

“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso,
las prórrogas del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

(...)”.
En conseqüència, en data 16 de març de 2020 l’òrgan de contractació va adoptar el següent
acord:
“PRIMER.- Suspendre els terminis de tramitació dels expedients de contractació de la
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que es trobin en curs
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i publicats a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya (en endavant, la
Plataforma), d’acord amb allò establert a la disposició addicional tercera del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, segons el següent;



Respecte d’aquells procediments en termini de presentació d’ofertes; es suspendrà
el termini de presentació i es farà constar, atès que així ho requereix la Plataforma,
una nova data estimativa i no vinculant de presentació.



Respecte d’aquells procediments que es trobin pendents d’obertures de sobres; es
suspendran les Meses de contractació i es farà constar, atès que així ho requereix
la Plataforma, una nova data estimativa de convocatòria.



Respecte d’aquells procediments que es trobin pendents d’aportar documentació
requerida als licitadors; es suspendrà el còmput de presentació.



En general i com a fórmula de tancament, es suspèn la tramitació dels expedients,
fins la pèrdua de vigència del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

SEGON.- Reprendre el còmput de terminis de tramitació dels expedients esmentats en el
punt primer del present acord, a l’acabament de la vigència del Reial Decret 463/2020, de 14
de març, donant la publicitat necessària a tal efecte.

TERCER.- Ordenar a la Unitat de Contractació de la FGS a fer efectiu el present acord,
portant a terme els tràmits escaients per assegurar l’oportuna publicitat de la suspensió i dels
nous terminis provisionals i no vinculats, que per necessitats de la Plataforma s’hagin de fer
constar, així com els terminis definitius, quan es produeix la pèrdua de vigència del Reial
Decret 463/2020, de 14 de març. Així com fer les notificacions convocatòries i/o requeriments
necessaris per a reprendre la tramitació dels procediments.”
Per l’explicat, els procediments de contractació en curs de la FGS van veure suspesos els seus
terminis de tramitació.
IV.- Tanmateix, en data 18 de març de 2020 es publica en el BOE, el Reial Decret 465/2020, de
17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (en
endavant, RD 465/2020). En concret i pel cas que ens ocupa, es modifica l’apartat 4 de la
disposició addicional tercera, en el sentit següent;
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del
presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la
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continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.»
En aquest ordre de coses, i en atenció a que la FGS va començar a superar amb èxit la situació
de crisi sanitària, a finals d’abril es va creure convenient revisar l’acord de suspensió dels terminis
per tal d’aplicar, si fora el cas, la modificació introduïda pel RD 465/2020.
V.- En data 7 de maig de 2020 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, pel
que s’aproven mesures d’acompanyament al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19 (en endavant, RD Llei 17/2020).
En concret, la Disposició Addicional Vuitena determina la continuació i l’inici dels procediments
de contractació celebrats per les entitats del Sector Públic durant la vigència de l’estat d’alarma
preveient el següent:


Des del 7 de maig de 2020, s’aixeca la suspensió dels terminis i interrupció dels terminis
dels procediments de contractació pública, sempre que la seva tramitació es realitzi per
mitjans electrònics.



Es permet l’inici de nous procediments de contractació que es tramitin per mitjans
electrònics.



En aquests dos casos exposats, també s’aixeca la suspensió dels recursos especials.

En aquest context i vist que la FGS havia iniciat l’estudi de viabilitat per tal de continuar els
procediments de contractació en curs i iniciar altres de nous, en atenció al RD 465/2020, i vist
que la Disposició Addicional Vuitena del RD Llei 17/2020 així ho habilita, pertoca assegurar els
passos a seguir per l’aixecament de la suspensió acordada, en data 16 de març de 2020.
2.- SITUACIÓ ACTUAL DE LA FGS
Entrat el mes de maig, i malgrat que no es pot afirmar que la FGS ha recuperat l’activitat preCOVID, sí que ens trobem en una situació d’estabilitat (amb aplanament de corba) d’ingressos
hospitalaris i atenció de pacients afectats de Coronavirus i un plantejament de retorn progressiu
a l’assistència programada d’abans de la pandèmia, dintre de la nova “normalitat” imposada pel
virus.
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Això comporta que els expedients que es van paralitzar mitjançant acord de 16 de març de 2020,
s’hagin tornat a revisar sota el prisma de la nova necessitat a cobrir per a la FGS, que no és un
altre que proveir-se d’aquells contractes de serveis, subministraments i/o obres que “sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
Servicios”.
Doncs bé, per tal d’objectivar el màxim possible aquest caràcter indispensable es va optar per
cercar dintre de l’expedient de contractació un document en que així es faci constar i aquest no
és un altre que la memòria justificativa dels propis procediments, en la que s’afirma que, per tal
de dur a terme la missió de la Fundació (de manera resumida; “vetllar per l’increment dels nivells
de salut dels ciutadans a través de la prestació de serveis mèdics-sanitaris, principalment a
l’àmbit geogràfic de Catalunya”) són imprescindibles la satisfacció de diferents necessitats,
mitjançant l’execució de l’objecte dels contractes que es troben en procés de licitació.
Vistes les consideracions anteriors, es pot afirmar que:
1. S’acredita que, en el moment actual, comença a decaure el motiu principal que va portar
a acordar la suspensió de tots els procediments en curs, atès que, tal i com s’ha dit, la
FGS ha començat a reprendre la seva activitat ordinària.
2. Es compleix el requisit establert al RD 465/2020 per tal d’exceptuar determinats
contractes de la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments, establert
pel RD 463/2020.
Arribats a aquest punt, ja podem concloure que la Fundació és capaç de reactivar la seva
contractació, ja sigui per aplicació del RD 465/2020 , ja sigui en ares d’allò establert pel RD Llei
17/2020.
Per l’exposat, res obsta, pel contrari és necessari, ordenar la reactivació dels expedients en curs
i iniciar altres de nous.
3.- CÒMPUT DEL TERMINIS, PER A GARANTIR LA CONCURRÈNCIA, EN ELS
PROCEDIMENTS EN CURS
Dintre d’aquest apartat i, per tal de tenir identificades les diferents casuístiques que haurem
d’abordar, ens trobem amb dos tipologies d’expedients de contractació que es troben publicats a
la Plataforma de Serveis i que, per tant, es poden considerar “en curs”;
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a) Expedients de contractació quina tramitació es va suspendre en el tràmit de presentació
d’oferts
b) Expedients de contractació quina tramitació es va suspendre en qualsevol dels tràmits
previs a l’adjudicació i/o formalització de contractes.
Doncs bé, respecte dels expedients quina tramitació es va suspendre en el tràmit de presentació
d’ofertes i per tal de garantir que tots els interessats en els diferents procediments han tingut un
efectiu coneixement de l’aixecament de la suspensió, a través del perfil del contractant de la
Fundació (Plataforma de Serveis de la Generalitat) i el corresponent anunci en el DOUE (cas
dels contractes harmonitzats), es considera adient proposar a l’òrgan de contractació, dins de la
seva potestat i considerant sempre la concurrència dels licitadors així com la publicitat i
transparència dels procediments, establir i dur a terme el següent procediment:


Que en data 8 de maig de 2020, es procedeixi a publicar a la Plataforma de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya un anunci en que es determini la reactivació dels
procediments de contractació, així com l’enviament al DOUE de l’anunci d’aixecament
de la suspensió, en els contractes harmonitzats.



Que, en tot cas, s’iniciï el còmput dels terminis que restaven per a la presentació de les
ofertes el dia 11 de maig de 2020. Destacar que aquests 3 dies són addicionals al termini
que restava des del moment en que havia quedat suspès el procediment i que s’atorguen
pels motius abans exposats.

Respecte de la resta de procediments; es respectarà aquest sistema de còmput de terminis per
tots aquells tràmits que depenguin del licitador (per exemple; cas que s’hagués requerit esmena
de documentació del sobre A), el termini es reactivarà el dia 11 de maig, dia inclòs. Tanmateix,
respecte dels terminis que només depenguin de l’òrgan de contractació, la reactivació del termini
es produirà des del dia 7 de maig, dia inclòs.
4.- COMPETÈNCIA PER A ADOPTAR EL PRESENT ACORD
L’òrgan de contractació en els expedients que es troben en curs i publicats al Perfil del
Contractant de la FGS, és la Directora Gerent de la FGS.
Respecte dels nous procediments, en aquells quin valor estimat sigui inferior a 3.000.000 d’euros,
l’òrgan de contractació és la Directora Gerent de la FGS, respecte de la resta, la competència
l’ostenta el Patronat de la Fundació, excepte per aquells contractes que consten en la
programació programada de la FGS -publicada en el seu perfil del contractant- en el que s’ha
delegat la competència en la Directora Gerent.
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De tot l’exposat, qui sotasigna, proposa adoptar el següent;
ACORD
PRIMER.- ORDENAR l’aixecament de la suspensió i interrupció dels terminis de tramitació dels
expedients de contractació de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau que es trobin en curs i publicats a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de
Catalunya d’acord amb allò establert al punt quart de l’article únic del RD 465/2020 i la Disposició
Addicional Vuitena del RD Llei 17/2020.

SEGON.- REPENDRE els còmput de terminis de tramitació dels expedients esmentats en el punt
primer del present acord, donant la publicitat necessària a tal efecte en data 8 de maig de 2020
i, en tot cas, APLICANT el sistema de càlcul establert en l’informe jurídic de la cap de contractació
de la Fundació, a fi i efecte de garantir els principis de concurrència, igualtat, publicitat i
transparència del procediment.

TERCER.- INICIAR la tramitació dels contractes previstos a la contractació programada de la
Fundació i altres que siguin necessaris per al regular funcionament de la Fundació, en atenció al
RD 465/2020 i la Disposició Addicional Vuitena del RD Llei 17/2020.

QUART- INSTAR a la Unitat de Contractació de la Fundació a fer efectiu el present acord, així
com fer les notificacions convocatòries i/o requeriments necessaris per a reprendre la tramitació
dels procediments.
Barcelona, a 6 de maig de 2020.

Mireia Barroso Garcia
Cap de la Unitat de Contractació i assessora legal
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En atenció a les facultats que m’han estat conferides dono el meu vist i plau;

Dra. Gemma Craywinckel i Martí
Directora Gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

NOTA: El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la
persona competent.
NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.
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