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Expedient de contractació núm. 2021.01
Acord marc de subministrament d’aparells desfibril∙ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les
entitats locals de Catalunya
Informe d’Intervenció

Ha estat tramès a aquest servei d’Intervenció per a la seva fiscalització l’expedient de contractació
que es detalla,
Expedient

Tràmit

Acord marc de subministrament d’aparells desfibril∙ladors (DEA), i els
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya
Inici de licitació

Primer.‐ Es comproven els requisits bàsics generals de l’article 1 de l’annex I de l’acord de
fiscalització prèvia aprovat pel Ple de la Diputació de Lleida en sessió de 17 de juny de 2021:
Existència de
crèdit
Competència de
l’òrgan

Per atendre les despeses derivades de la tramitació de l’expedient, a l’aplicació
2021 .500.920.22603 Publicacions en Diaris Oficials.
Prevista en la clàusula 3a del PCAP, és competent la Comissió Executiva del
CCDL, d’acord amb l’article 12.1, apartat i) dels estatuts vigents del CCDL.

Segon.‐ Es comproven els extrems de l’article 18.2 de l’annex I de l’acord de fiscalització prèvia
aprovat pel Ple de la Diputació de Lleida en sessió de 17 de juny de 2021:
1.‐Existeix Plec de Clàusules Administratives Particulars
(PCAP) o Document descriptiu.
2.‐Existeix informe de la Secretaria General.
3.‐Existeix Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).
4.‐En tractar‐se d’un model de PCAP, que el contracte a
subscriure és de naturalesa anàloga al que ha informat
la Secretaria General.
5.‐El PCAP o document descriptiu estableix, per a la
determinació de la millor oferta, criteris vinculats a
l’objecte del contracte.
6.‐ En tractar‐se d’un expedient on s’utilitza un únic
criteri de valoració, que aquest està relacionat amb els
costos, podent ser el preu o un criteri basat en la
rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat
d’acord amb l’article 148 de la LCSP. Si l’únic criteri a
considerar és el preu, que aquest sigui el preu més baix.
7.‐ En tractar‐se d’un PCAP on hi figuren una pluralitat
de criteris d’adjudicació basats en la millor relació
qualitat‐preu, que s’estableixen d’acord amb criteris
econòmics i qualitatius.

Sí, incorporat a l’expedient.
Sí, incorporat a l’expedient.
Si, incorporat a l’expedient.
No s’escau.

Sí, veure PCAP.

No s’escau.

D’acord amb la clàusula 14a i 18a del
PCAP es preveuen diferents criteris
d’adjudicació, entre els quals n’hi ha que
depenen d’un judici de valor. Els diversos
criteris de valoració estan directament
vinculats amb l’objecte del contracte en
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base a la millor relació qualitat‐preu.
8.‐En tractar‐se d’un expedient on s’utilitza el diàleg
competitiu com a procediment d’adjudicació, que en la
selecció de la millor oferta es pren en consideració més
d’un criteri d’adjudicació en base a la millor relació
qualitat‐preu.

No escau.

9.‐En tractar‐se d’un expedient que prevegi la utilització
de diversos criteris d’adjudicació, que el PCAP estableix
els paràmetres objectius per identificar les ofertes
anormalment baixes.

D’acord amb l’article 149.2 apartat b de
la LCSP, la clàusula 14a del PCAP
estableix els paràmetres que permetran
identificar els casos en que una oferta es
considera anormal o desproporcionada.

10.‐En tractar‐se d’un expedient on s’utilitzen criteris
que depenen d’un judici de valor, que el PCAP preveu
que la documentació relativa a aquests criteris es
presenti en sobre o arxiu electrònic independent de la
resta de la proposició.

Tal i com preveu la LCSP, la
documentació relativa als criteris que
depenen d’un judici de valor es
presentaran en sobre independent de la
resta de la proposició.

11.‐Que el PCAP estableix almenys una de les
condicions especials d’execució que s’enumeren a
l’article 202.2 de la LCSP i l’obligació de l’adjudicatari de
complir les condicions salarials dels treballadors d’acord
amb el Conveni Col∙lectiu sectorial d’aplicació d’acord
amb l’article 201 de la LCSP.

Es preveuen condicions especials
d’execució de caràcter social i de
caràcter ètic, a la clàusula 43a i, d’acord
amb l’article 202 de la LCSP, una condició
en matèria del tractament de dades
personals.
Així mateix, a la clàusula 32a del PCAP
relativa a les obligacions derivades de
disposicions sectorials, es preveu
l’obligació de les empreses adjudicatàries
de complir amb les condicions salarials
dels treballadors, d’acord amb el Conveni
Col∙lectiu sectorial d’aplicació.

12.‐En tractar‐se d’un expedient on s’utilitza el
procediment obert simplificat com a procediment
d’adjudicació, que es compleixen les condicions
previstes a l’article 159.1 de la LCSP.
13.‐En tractar‐se d’un expedient on s’utilitza el
procediment obert simplificat com a procediment
d’adjudicació, si aquest es tramita segons allò previst a
l’article 159.6 de la LCSP, que no es supera el valor
estimat fixat en aquest apartat i que entre els criteris
d’adjudicació no n’hi ha cap d’avaluació mitjançant
judicis de valor.
14.‐En tractar‐se d’un expedient on s’utilitza el negociat

No escau.

No escau.

No escau.
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com a procediment d’adjudicació, que es compleixen
alguns dels supòsits previstos als articles 167 o 168 de la
LCSP per aquest tipus de procediment.

15.‐La durada del contracte prevista al PCAP s’ajusta al
que preveu la normativa contractual vigent.

16.‐En tractar‐se d’un expedient on s’utilitza el diàleg
competitiu com a procediment d’adjudicació, que es
compleix algun dels supòsits d’aplicació de l’article 167
de la LCSP.
17.‐En tractar‐se d’un expedient on s’utilitza el diàleg
competitiu com a procediment d’adjudicació, i es
reconeixen primes o compensacions als participants,
que en el document descriptiu es fixa la quantia de les
mateixes i que consta la corresponent retenció de
crèdit.

18.‐En preveure’s modificacions en el PCAP en els
termes de l’art. 204 de la LCSP, que aquestes no
superen el 20% del preu inicial i que la modificació no
suposa l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.

S’ajusta a la normativa vigent. La clàusula
10a del PCAP preveu una durada inicial
de vint‐i‐quatre mesos, a partir de l’1 de
desembre de 2020 o de la data en què es
formalitzi, si és posterior.
Aquest termini inicial es podrà prorrogar
per dos períodes de dotze mesos
addicionals com a termini màxim
cadascun d’ells, per la qual cosa la seva
durada total serà, com a màxim, de
quatre anys.
No escau.

No escau.

D’acord amb la clàusula 52a del PCAP es
preveuen una sèrie de modificacions de
l’Acord marc de forma clara, precisa i
inequívoca, tal i com disposa l’article 204
de la LCSP, les quals no superen el 20%
del preu inicial del contracte. Altressí, es
preveu un increment de la despesa de
màxim un 10% d’acord amb les
previsions dels articles 301.2 i 309.1 de la
LCSP, al tractar‐se d’un contracte de
subministraments i/o serveis de preus
unitaris.
Aquestes modificacions no són contràries
al que s’indica en l’article 222 de la LCSP.
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19.‐En preveure’s la utilització de la subhasta
electrònica en el PCAP, que els criteris d’adjudicació a
què fa referència el procediment de subhasta, es basen
en modificacions referents al preu o a requisits
quantificables de ser expressats en xifres o
percentatges.

No escau.

20.‐En preveure’s la possibilitat de fer ús del que
disposa l’article 221.4.a) de la LCSP, que el plec
regulador de l’acord marc determina la possibilitat de
realitzar o no una nova licitació i els supòsits en els
quals es podrà realitzar.

La clàusula 39 del PCAP preveu el
procediment de licitació i adjudicació
dels contractes basats.

21.‐En preveure’s l’adjudicació sense una nova licitació,
que el plec preveu les condicions objectives per
determinar l’adjudicatari del contracte basat en l’acord
marc.

La clàusula 39 del PCAP preveu el
procediment de licitació i adjudicació
dels contractes basats.

22.‐En preveure’s una nova licitació com a sistema
d’adjudicació, que s’ha previst en el plec de condicions
que seran objecte de la nova licitació, d’acord amb
l’article 221.5 de la LCSP.

La clàusula 39 del PCAP preveu el
procediment de licitació i adjudicació
dels contractes basats.

23.‐En preveure’s en el PCAP la possibilitat de modificar
l’acord marc i els contractes basats en aquest, que el
percentatge previst no és contrari al que s’indica en
l’article 222 de la LCSP.

La clàusula 53a del PCAP regula els
supòsits de modificació de l’acord marc i
els contractes basats, i es preveuen uns
percentatges d’acord amb el què preveu
l’article 222 de la LCSP.

INFORME:
Es compleixen els extrems dels articles 1 i 18.2 de l’annex I de l’acord de fiscalització prèvia aprovat
pel Ple de la Diputació de Lleida en sessió de17 de juny de 2021, per la qual es fiscalitza FAVORABLE.
Lleida, a la data de la signatura digital
L’interventor,
Jordi Manau Terrés
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