INFORME JURÍDIC AMB RELACIÓ A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT

Contractació:

Contractació del subministrament de consumibles per a dispositius
d'impressió del Parlament de Catalunya

Núm. d'expedient:

PARLC-2019-00026 (TEEC)

Tipus de contracte:

Subministraments

Procediment:

Obert

Informe de necessitat:

Coordinadora del Departament d’Infraestructures, Equipaments i
Seguretat (13 de desembre de 2018)

Òrgan de contractació:

Mesa del Parlament (ho seria el president del Parlament si hagués
entrat en vigor la reforma dels ERGI en matèria contractual)

SIAP 620-00006/12

Simplificat (art. 159, 1 a 5 de la
LCSP)

Amb relació a l’aprovació de l’expedient de contractació i del plec de clàusules
administratives que ha de regular el contracte de referència, s’emet aquest informe jurídic
previ a l’aprovació de l’expedient de contractació, sobre la base de les següents

CONSIDERACIONS
Primera. Legislació
Aquesta contractació està sotmesa a la Llei de l’Estat 9/2017, del 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, del 26 de febrer
de 2014 (en endavant LCSP) i a la resta de legislació en matèria de contractació pública,
especialment el Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació i els articles 159 i següents de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Segona. Tipificació
Atès el contingut de les prestacions objecte de licitació, el contracte s’ha de qualificar de
contracte de subministraments de conformitat amb el que estableix l’article 16 de la LCSP.

Tercera. Tramitació
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària, de conformitat amb la LCSP.
Atès l’import, el contracte s’adjudicarà per procediment obert simplificat d’acord amb el que
estableixen els apartats 1 a 5 de l’article 159 de la LCSP i no té el caràcter de contracte
subjecte a regulació harmonitzada.
Per a la contractació d’entre 35.000 euros i 100.000 euros, sigui de serveis o
subministraments, es pot utilitzar el procediment obert simplificat regulat pels apartats 1 a
5 de l’article 159 de la LCSP, que és un procediment més ràpid i dinàmic i que no requereix
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el formalisme dels procediments oberts no simplificats, sempre que com a mínim el setantacinc per cent de la puntuació correspongui als criteris avaluables de manera automàtica i
només el vint-i-cinc per cent a criteris sotmesos a judici de valor. En aquest cas, el 100%
dels criteris són automàtics.
El procediment simplificat té com a trets principals els següents:
-

L’anunci de licitació del contracte únicament requereix que es publiqui en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació.

-

El termini per a presentar proposicions es redueix a un mínim de quinze dies.

-

Els licitadors que es presentin a licitacions fetes per mitjà d’aquest procediment
simplificat han d’estar inscrits en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic (ROLESCP).

-

La presentació de l’oferta exigeix una declaració responsable en què constin els
aspectes exigits legalment o que la LCSP permeti que el Parlament reclami.

-

L’oferta s’ha de presentar en un únic sobre quan només hi ha criteris automàtics
(com és el cas d’aquesta contractació) o en dos sobres.

L’expedient de contractació incorpora l’informe de necessitat del departament corresponent,
que dona compliment a les exigències de justificar la necessitat del contracte i la idoneïtat
del seu objecte, la no divisió en lots del contracte i la manca de mitjans propis; el plec de
prescripcions tècniques, i el plec de clàusules administratives, així com la resta d’informes
necessaris i preceptius que estableix la LCSP.

Quarta. Plec de clàusules administratives
Pel que fa al contingut del plec de clàusules administraves que ha de regir el procediment
de contractació de referència, aquest compleix els principis bàsics de la contractació pública
exigibles als poders adjudicadors, la qual cosa es reflecteix, concretament, en una aplicació
acurada i extensa dels principis de llibertat d’accés a la licitació, publicitat, transparència,
no-discriminació i igualtat de tracte. Els terminis de concurrència no són inferiors als terminis
mínims que estableix la LCSP. La solvència exigida es considera proporcional a l’objecte de
la licitació i ha estat verificada, dins del marge de discrecionalitat de l’entitat.

Cinquena. Termini i pròrroga
El plec de clàusules administratives regula el termini de vigència i les pròrrogues del
contracte. La durada del contracte s’ha establert tenint en compte la naturalesa de les
prestacions i la necessitat de sotmetre’n periòdicament la realització a concurrència. La
durada del contracte, incloses, si s’escau, les pròrrogues, no supera els terminis que
estableix l’article 29.4 de la LCSP.

Sisena. Criteris d’adjudicació
En el quadre de característiques i en l’annex 3 del plec de clàusules administratives consta
com a criteri d’adjudicació del contracte el preu, la qual cosa implica una formulació objectiva
del 100% de la puntuació, preserva el principi d’igualtat dels licitadors i comporta la mera
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comprovació per la mesa i l’òrgan de contractació que no se supera el llindar de les baixes
desproporcionades (15% en aquest cas). L’elecció de la fórmula amb relació al preu pren en
consideració l’oferta presentada, l’oferta més baixa però també el preu màxim, cosa que
permet ponderar objectivament tots els elements presents. Pel que fa a l’avaluació dels
criteris i en compliment del que estableix l’article 146.2 de la LCSP, cal afirmar que, en tant
que els criteris són d’avaluació automàtica en un percentatge igual o superior al 51% del
contracte, no en cal encomanar l’avaluació a un comitè d’experts.
***
Per tot el que s’ha exposat, qui subscriu aquest document informa favorablement del
contingut i les disposicions del plec de clàusules administratives de la contractació
esmentada en l’encapçalament, atès que són conformes amb la legislació de contractes del
sector públic.
En virtut del que s’indica en aquest informe, es considera que la Mesa del Parlament, amb
la conformitat prèvia de l’Oïdoria de Comptes, pot procedir a l’aprovació de l’expedient de
contractació administrativa i de la despesa corresponents, així com a l’obertura del
procediment d’adjudicació del contracte esmentat, en els termes que s’especifiquen en
l’expedient.

Signant: Ferran Domínguez García
Càrrec: director de l’Oficina de Contractació del Parlament de Catalunya
Data: 24 de gener de 2019
(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat.)
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