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Núm. Expedient 2017 / 8322
Títol: Aprovar nous plecs administratius de condicions particulars (3 idiomes)
UACG: Contractació / 008
Data: 29/1/2018
JBB/ma

DECRET

Expedient de contractació:
1. Informe justificatiu de contractació de data 31/10/2017 emès pel cap de Medi
Ambient.
2. Plec de condicions tècniques que han de regir a la contractació del servei de
traducció a la Diputació de Girona.
3. Document comptable RC núm. 2201690000306 d’import 110.000,00 € i A núm.
920179000561 d’import 81.070,00 €.
4. Plec de clàusules administratives particulars.
5. Informe de fiscalització desfavorable de data 7/12/2017.
6. Nou Plec de clàusules administratives particulars de data 13/12/2017.
7. Informe del responsable del contracte en relació amb la presentació de les ofertes
dels licitadors de data 22 de gener de 2018.
8. Nou plec de clàusules administratives particulars de data 26/01/2018.
9. Informe de contractació emès per la tècnica del Servei de Contractació de data
26/01/2018.
En data 22 de desembre de 2017 es va aprovar el decret de la Presidència núm. 2538,
segons el qual s’aprovava l’expedient de contractació pel servei d’elaboració
d’inventari i posada comú de dades de vulnerabilitat de l’espai català transfronterer.
Es tracta d’un projecte cofinançat al 65 % pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra
(POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i
social de la zona transfronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda se centra en
el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres
mitjançant estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. Per
tant, tota la documentació lliurable d’aquest contracte ha de ser bilingüe
(català-francès) i ha de donar compliment a la guia de comunicació del POCTEFA, tal
com s’esmenta en el plec de clàusules administratives particulars.
En data 15 de gener de 2018 es va publicar l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la
Província de Girona i el termini per presentar proposicions finalitzarà el proper dimarts
30 de gener de 2018.
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En data 22 de gener de 2018 el responsable del contracte ha emès un informe on
proposa la modificació del plec de clàusules administratives particulars, en base als
següents extrems:
1) Vist que el Plec de clàusules administratives particulars que regiran la
contractació del servei per l’elaboració de l’inventari i posada en comú de
dades de la vulnerabilitat de l’espai català transfronterer, mitjançant
procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació es contracta en el
marc d’un projecte transfronterer amb socis francesos, es considera necessari
permetre que les propostes dels licitadors siguin presentades en català,
castellà o en francès indistintament, atès que aquest darrer és l’idioma oficial
de la part francesa.
2) Per altra banda, atesa la complexitat de la documentació a presentar, es
considera convenient que el termini de presentació de les propostes sigui de 30
dies enlloc del 15 dies que es donen per defecte.
L’actual expedient està en fase de licitació, s’ha publicat en els corresponents butlletins
oficials i en data d’avui no s’ha presentat cap proposició econòmica. El termini de
presentació d’ofertes dels licitadors finalitza el dimecres 30 de gener de 2018.
Tal com diu el Tribunal Administratiu de recursos contractuals de 17 de gener de 2014
(resol núm. 30/2014) i respecte de la licitació ara analitzada és evident que aquestes
modificacions operades en el plec de clàusules administratives particulars, dins del
termini de presentació d’ofertes i sense que a data d’avui s’hagi presentat cap
proposició econòmica, no vulnera cap principi rector de la contractació (especialment
el d’igualtat i concurrència) i no perjudica ni crea efectes desfavorables a cap operador
econòmic.
Atès que es produirà una modificació del plec de clàusules administratives particulars
és evident que l’òrgan de contractació hauria d’allargar el termini de presentació
d’ofertes per un termini de 15 (quinze) dies més dels dies establerts en la clàusula 11
del plec de clàusules administratives particulars. El termini per iniciar aquest segon
còmput ve determinat per l’article 75 del RD 1098/2001 segons el qual “Cualquier
aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del órgano de
contratación y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su
caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentación de
proposiciones.”
Finalment i respecte de la segona petició del responsable del contracte sobre
l’allargament del termini de presentació de proposicions, és evident que el propi fet
d’esmenar els plecs per introduir l’opcionalitat del francès com a llengua vehicular en la
presentació de proposicions implica, de facto, un allargament del termini de
presentació de proposicions, per la qual cosa i sense necessitat de modificar altra cop
els propis plecs queda ja acomplerta la voluntat expressada a l’informe de data 22 de
gener de 2018.
D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic atribueix a la Presidència
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Primer.- Aprovar la modificació del quart paràgraf de la clàusula onzena dels plecs de
clàusules administratives particulars per a la contractació del servei d’elaboració
d’inventari i posada comú de dades de vulnerabilitat de l’espai català transfronterer en
el sentit següent:
On diu: “D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de
presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà”.
Ha de dir: “D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de
presentar la documentació al català i/o al castellà i/o francès”.
Segon.- Atorgar un nou termini de presentació de proposicions de 15 (quinze) dies
naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al perfil del
contractant.
Tercer.- Publicar aquesta resolució i el text refós del plec de clàusules administratives
particulars per a la contractació del servei d’elaboració d’inventari i posada comú de
dades de vulnerabilitat de l’espai català transfronterer al perfil del contractant i un
extracte al BOP.

SIGNAT
29/01/2018 12:22

