INFORME JURÍDIC:

CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA I DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL DE DOCUMENTS, ARXIUS I
SUPORT INFORMÀTIC AMB DADES DE CARÀCTER PERSONAL O
CONFIDENCIAL AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. EXP.- OBE 18/128

S’emet el present informe per tal de donar compliment a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), que estableix que en l’expedient de contractació
s’haurà de justificar el següent;

a)

L’elecció del procediment de licitació

b)

La classificació que s’exigeix als participants

c)

Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que es
prendran en consideració per a adjudicar el contracte i les possibles condicions especials
d’execució

d)

El valor estimat del contracte

e)

La necessitat de l’Administració i la seva relació amb l’objecte del contracte

f)

Si es tracta d’un contracte de serveis, la insuficiència de mitjans

g)

Si escau, la decisió de no dividir l’objecte del contracte en lots

Finalment també es farà menció als plecs que integren aquest expedient i a les fórmules emprades per a
seleccionar la millor oferta.
1.- Procediment de licitació

L’adjudicació del contracte es durà a terme per les normes previstes als articles 156 i següents de la
LCSP sobre el Procediment obert de contractació. A més, degut a l’import del valor estimat de la
contractació, aquest procediment no es troba subjecte a les normes relatives a la regulació harmonitzada,
d’acord amb el que disposen els articles 19 i 22 de la LCSP.

L’elecció d’aquest procediment respon a la finalitat de possibilitar que totes les empreses interessades
puguin presentar les seves propostes, sense negociar amb cap d’elles. En tot cas, s’haurà d’estar a les
particularitats que preveuen els articles 316 i següents de la LCSP sobre els poders adjudicadors que no
tenen la condició d’Administració pública.

D’acord amb l’article 63.3 LCSP, la justificació del procediment utilitzat no s’haurà de publicar al perfil del
contractant si s’utilitza un procediment obert.

2.- Classificació admesa (si escau)

Consta a l’expedient que no s’admet la classificació com a acreditació de la solvència de les empreses
participants. És cert que l’article 77.1 de la LCSP preveu que, pels contractes de serveis, els licitadors
puguin acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la classificació en el grup o subgrup de
classificació i categoria de classificació corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels
requisits específics de solvència exigits a l’anunci de licitació i detallats als plecs del contracte.

En consonància amb aquesta possibilitat, el mateix precepte preveu que l’òrgan de contractació estableixi
“els criteris i requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional tant
en els termes establerts en els articles 87 i 90 de la Llei com en termes de grup o subgrup de classificació
i categoria mínima exigible”.

Això no obstant, la LCSP preveu que això només serà possible quan “l’objecte del contracte estigui inclòs
en l’àmbit de classificació d’algun dels grups o subgrups de classificació vigents, atenent al codi CPV del
contracte”.

Després d’haver consultat el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost pel que es modifiquen determinats
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre es constata que no existeix un grup o subgrup que inclogui el
codi CPV del present contracte i, per tant, no resulta possible exigir un grup o subgrup de classificació i
una categoria mínima.

2.- Criteris de solvència, criteris de valoració, (si escau, condicions especials d’execució)

Com s’observa de la documentació obrant a l’expedient de contractació, els criteris de solvència es troben
especificats al plec del contracte i al quadre de característiques. A més, aquests es vinculen a l’objecte del
contracte i en són proporcionals (exigència d’un mínim de solvència econòmica i financera per a
assegurar el correcte compliment del contracte; exigència d’haver prestat un seguit de serveis idèntics o
similars per tal de garantir una prestació adequada). Es dóna compliment, doncs, al que disposa l’article
74.2 de la LCSP.

També es dóna compliment al que disposa l’article 145 LCSP respecte dels criteris d’adjudicació que
permeten contractar un servei de qualitat. Es tracta, en efecte, de criteris vinculats a l’objecte del contracte
que permeten mantenir condicions de competència efectiva. Aquests criteris es basen en una relació
qualitat-preu/cost-eficàcia.

Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la mateixa
finalitat que consisteix en permetre visualitzar, i per tant valorar, quin servei es proposa i com es
prestarà/quins béns s’ofereixen, adaptant-se concretament a les necessitats específiques de la FGS.
D’una banda, els criteris qualitatius establerts pretenen identificar l’oferta que millor respongui a les
necessitats ja descrites de la FGS, tal i com es descriu a la memòria del contracte. D’altra banda, els
criteris econòmics tenen com a finalitat identificar aquella oferta que respon millor al binomi qualitat-preu.

3.- Valor estimat del contracte

La documentació que conté l’expedient de contractació satisfà el que exigeix l’article 101 respecte del
càlcul del valor estimat del contracte. Tant el quadre de característiques com la memòria justifiquen
suficientment el càlcul.

L’import del valor estimat figura als plecs i el mètode emprat no pretén sostraure el contracte de l’aplicació
de determinades normes de contractació.

4.- Necessitats a satisfer i idoneïtat amb l’objecte del contracte

Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que es defineixen a la Memòria
justificativa. L’objectiu bàsic es que, per donar compliment a la normativa de protecció de dades, la FGS
necessita contractar el servei de recollida i destrucció confidencial de documents, arxius i suport informàtic
amb dades de caràcter personal o confidencial d’acord amb les condicions definides al Plec de prescripcions
tècniques.

L’objecte del contracte consisteix en dotar a la FGS del servei descrit (CPV principal: 92512100–4 Serveis
de destrucció d’arxius).

5.- La decisió de no dividir l’objecte del contracte en lots

Els motius que impedeixen la divisió en lots de l’objecte de la present licitació, són essencialment per la
natura del seu objecte: es tracta del servei de recollida i destrucció confidencial de documents, arxius i
suport informàtic amb dades de caràcter personal o confidencial, que només pot ser prestat de forma
integral per una mateixa empresa. Per tant, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots.

La recollida, transport i gestió de la destrucció de la documentació objecte d’aquest contracte ha de ser
executada per un sol contractista per tal d’evitar un evident risc de descoordinació capaç de provocar
incompliments de la normativa, especialment en l’àmbit tan sensible de la protecció de dades sanitàries i
mèdiques.

És per això que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit establert al
Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a l’article 99 de la LCSP, en quant s’afirma que l’òrgan de
contractació pot decidir no dividir el contracte en lots quan això suposi “hacer la ejecución del contrato
excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a
los diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de
socavar la ejecución adecuada del contrato”.

6.- Plecs de clàusules particulars i de Prescripcions tècniques

Els documents esmentats responen a allò establert en l’article 122 i 124 a 126 LCSP, i per tant, es
consideren ajustats a dret, sense que pertoqui fer cap recomanació relativa al seu contingut.

7.- Justificació de la insuficiència de mitjans

La FGS no disposa dels recursos ni la infraestructura necessària per realitzar la destrucció de la
documentació de manera confidencial i donant compliment a la normativa vigent en aquesta matèria.
8.- Fórmules de determinació de la millor oferta

Tant les fórmules automàtiques que serveixen per a valorar les ofertes com la fórmula de càlcul de les
ofertes que incorren en presumpció d’anormalitat s’han concebut per tal d’assegurar una contractació
respectuosa amb el criteri qualitat-preu. D’aquesta manera es garanteix que les necessitats de la FGS

seran satisfetes per la millor oferta i que la prestació objecte del contracte resulta viable tècnicament i
econòmica.

El que s’informa als efectes procedents.

Mireia Barroso García
Cap de la Unitat de Contractació i Assessora Legal
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

NOTA: Aquest document s’incorpora per duplicat a l’expedient electrònic: d’una banda, s’incorpora el document signat
electrònicament per la persona competent i, d’altra banda, el document anonimitzat per tal que amb la seva publicació
no es vulneri el dret a la protecció de les dades de caràcter personal que pugui contenir.

