Resolució del Conseller Delegat de l’Institut Català de Finances (“ICF”) en relació amb
la contractació de l'execució material de les obres de reforma de la seu social de l’ICF
situada a la gran via de les corts catalanes nº- 635 – 08010 Barcelona i del servei de
control i seguiment de les obres.

Antecedents.
En data 23 de desembre de 2020 es va publicar a la plataforma de contractació l’anunci de
licitació del contracte d’execució material de les obres de reforma de la seu social de l’Institut
Català de Finances situada a la Gran Via de Les Corts Catalanes nº 635, 08010 de Barcelona, i
del servei de control i seguiment de les obres. D’acord amb allò previst al plec de clàusules
administratives particulars (“PCAP”), el procediment de licitació utilitzat ha estat l’obert
simplificat, regulat, principalment, a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (“LCSP”). El termini de presentació de les ofertes per a cadascun
dels lots que es conformaven, finalitzava en data 15 de gener de 2021.
En data 19 de gener de 2021 la mesa de contractació es va reunir i va procedir a l’obertura
dels sobres A que inclouen la solvència econòmic-financera i tècnica i professional, així com
l’oferta tècnica a valorar mitjançant judicis de valor.
En data 27 de gener de 2021 es va reunir la mesa de contractació per tal d’acordar la valoració
i puntuació atorgada als licitadors respecte de cada lot, prèvia valoració tècnica de les ofertes
a valorar mitjançant judicis de valor, realitzada pels tècnics independents que li donen suport.
En aquesta reunió de la mesa es va procedir a exposar la valoració tècnica i a obrir els sobres
B que contenen les ofertes a valorar mitjançant criteris automàtics. Un cop valorades les
ofertes es va procedir a realitzar la proposta d’adjudicació en favor dels candidats amb la
millor puntuació global.
En data 2 de febrer de 2021 es va requerir a les empreses proposades com adjudicatàries en
cadascun dels lots, per a l’aportació de l’acreditació de la constitució de la garantia definitiva i
de la resta de documentació necessària. Aquests requeriments han estat atesos en dates 11 de
febrer i 9 de febrer de 2021 per als lots 1 i 2, respectivament.
Així, restant pendent per part d’aquest òrgan de contractació adjudicar definitivament el
contracte, s’ha considerat pertinent, per les raons d’interès públic que a continuació
s’exposaran i segons preveu l’article 152 de la LCSP, procedir a no adjudicar-lo.

1

Consideració jurídica.
Única.- Tal i com preveu la memòria justificativa de l’expedient de contractació, l’ICF va
encetar aquesta licitació al considerar rellevant disposar de nous espais adaptats a les noves
formes de treballar del seu personal, aprofitant la irrupció del teletreball i la disponibilitat
d’espais derivada del trasllat d’entitats de la Generalitat de Catalunya al nou districte
administratiu.
En efecte, es va entendre oportú crear un nou entorn de treball més col·laboratiu, de fàcil
interacció entre les persones que treballen de forma presencial i les que teletreballen, adaptant
els espais presencials a les noves necessitats detectades i a les tendències actuals, és dir,
menys espais tancats, més llocs per al treball en equip, més presència de tecnologia, etc.,
prenent com a referència els dissenys ja implantats a l’edifici del districte administratiu.
Sens perjudici de l’anterior, no obstant, des de mitjans de desembre, i especialment en les
darreres setmanes, l’empitjorament de la situació epidemiològica de Catalunya ha requerit
novament de mesures de contenció de l’epidèmia més severes, limitant la mobilitat i
l’activitat econòmica i productiva en aquells sectors més exposats a la interacció social. A tal
efecte, l’alta velocitat de contagi, un molt elevat risc de rebrot, la detecció dels primers casos
a Catalunya de la variant britànica de la Covid-19 i un possible endarreriment en
l’administració de les vacunes, han comportat en les darreres setmanes l’aprovació per part
del Govern de la Generalitat de Catalunya de noves mesures de contenció i restriccions de
mobilitat, socials, laborals i comercials que han afectat directament o indirecta a molts àmbits
de l’economia i de la societat catalana: hostaleria i restauració, cultura, centres esportius,
comerços, etc.
En aquest context, la situació descrita desaconsella i impedeix la materialització de la despesa
prevista per a la remodelació de la seu social de l’ICF, al ser precís reorientar les necessitats
de l’entitat per a l’optimització dels seus recursos econòmics, en la recerca de l’eficiència en
la despesa pública i apostant per la consecució dels seus objectius al menor cost possible. En
definitiva, l’evolució de la situació epidemiològica de Catalunya requereix que actualment
l’ICF focalitzi i prioritzi l’ús dels seus recursos a aquelles activitats i projectes que, en el marc
de la seva activitat creditícia o d’inversió, més puguin beneficiar al teixit productiu català i a
la reconstrucció econòmica de Catalunya.
A tal efecte aquest òrgan de contractació considera que, de conformitat amb el que disposa
l’article 152.3 de la LCSP, existeixen motius d’interès públic que porten a l’ICF a acordar la
improcedència d’adjudicar el contracte licitat, en cap dels seus dos lots.
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Per tot l'anteriorment exposat i ateses les facultats ex lege que li corresponen al conseller
delegat de l’Institut Català de Finances d’acord amb la facultat de representació de l’ICF i la
d’exercici de les facultats que li delegui la junta de govern, segons estableix l’article 22 del
text refós de la llei de l’Institut Català de Finances, aprovat per Decret legislatiu 4/2002, de 24
de desembre, en virtut de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

RESOLC
Primer.- No adjudicar el contracte, en cap dels seus dos lots, licitat en l’expedient de
contractació per a l'execució material de les obres de reforma de la seu social de l’ICF situada
a la Gran Via de les Corts Catalanes nº- 635 – 08010 Barcelona, i del servei de control i
seguiment de les obres, de conformitat amb el previst a l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Segon.- Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, d’acord amb l’article
191.4 de la referida Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es pot
presentar recurs administratiu de reposició en el termini d’un mes a comptar des de la seva
publicació, o recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, segons preveuen els
articles 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciós-administrativa, sens perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs
que es consideri adient.

Víctor Guardiola Flores
Conseller delegat
Barcelona, a 22 de febrer de 2021
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