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1.

PREÀMBUL

Barnaclínic, S.A (Barnaclínic) es troba

dins l’àmbit subjectiu

d’aplicació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, d’ara en endavant TRLCSP, dins de la categoria “altres ens
del sector públic”.

Aquesta conclusió ha estat fruit d’una anàlisi

que ha tingut en compte tant els requisits establerts a l’art. 3 del
TRLCSP com les circumstàncies pròpies de l’activitat, finalitats i
finançament de Barnaclínic, i que ha estat confirmada no només
per l’assessoria jurídica de l’entitat, sinó també per experts
independents que l’han ratificat en els seus informes.

Aquesta qualificació (“altres ens del sector públic”, o dit més
planerament, entitat del sector públic que no té la consideració
d’Administració Pública ni de “poder adjudicador) implica que, de
conformitat amb l’article 192 del TRLCSP, Barnaclínic ha d’observar
en la seva contractació els principis de publicitat, concurrència,
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació en els
procediments d’adjudicació dels contractes, i adjudicar el contracte
a qui presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa, principis
que s’han de materialitzar a través d’unes instruccions internes de
contractació l’aprovació de les quals és exigència de l’esmentat
precepte.

Per tal de donar compliment a aquesta exigència, s’aproven les
presents Instruccions Internes de Contractació, l’objecte de la qual
és la regulació dels procediments de contractació de Barnaclínic,
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sense perjudici de que es tinguin en compte les seves especials
circumstàncies com a entitat pertanyent al Grup Hospital Clínic.

Aquesta darrera circumstància obliga a fer una reflexió que és a la
vegada una explicació o justificació d’alguna concreta previsió
d’aquestes Instruccions, i fonamentalment la relativa al seu àmbit
d’aplicació. Efectivament, i com s’ha assenyalat, el TRLCSP no és
de directa aplicació a Barnaclínic, sinó a través dels seus principis i,
entre ells, els de concurrència i publicitat. També és un principi del
TRLCSP però, que la concurrència i la publicitat no han d’impedir o
produir-se en detriment de la capacitat d’autoorganització de les
entitats del sector públic. Precisament per això es preveu que, fins
i tot en relació a les entitats públiques a les que el TRLCSP s’aplica
en tota la seva intensitat, no serà necessària la convocatòria d’un
concurs (concurrència i publicitat) quan l’obra sigui executada, o
els

subministraments

o

serveis

siguin

prestats,

per

entitats

vinculades que guardin una determinada relació (“mitjà propi”
–arts. 4.1.n i 24.6 TRLCSP).

Això no suposa una exclusió dels

principis esmentats, però sí una modulació o adequació per fer
compatibles aquests principis amb la possibilitat d’autoorganització
dels ens del sector públic.

Si, com hem assenyalat, això és així per a les entitats a les quals
s’aplica el TRLCSP, amb major raó (o, si més no, al menys amb la
mateixa) s’ha d’aplicar per a les entitats del sector públic a les
quals el TRLCSP s’aplica en grau mínim o en el terreny dels
principis.

D’aquesta manera, i per no arribar a l’estranya (i

equivocada) conclusió que els principis (i insistim, els principis) de
publicitat i concurrència són més exigents per a les entitats a les
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quals el TRLCSP s’aplica d’una manera mínima, que per aquelles
altres a les quals l’aplicació es fa en grau màxim, és forçós
concloure que els principis de concurrència i publicitat s’han
d’adequar per a fer també possible el principi d’autoorganització, i
que quan una entitat com a Barnaclínic, que ni tan sols és poder
adjudicador, contracti amb una entitat a la qual es troba vinculada
(i intensament vinculada), no es produeix exclusió (sinó simple
modulació) dels esmentats principis de concurrència i publicitat si
la

contractació

amb

entitats

vinculades

es

produeix

sense

planteja

entre

necessitat d’una prèvia licitació.

Aquesta

és

precisament

la

situació

que

es

Barnaclínic i l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, atès que
Barnaclínic és una entitat pertanyent al Grup Hospital Clínic, entitat
a la que es troba vinculada, i tant intensament vinculada que és
precisament aquesta vinculació la que determina la seva inclusió en
el sector públic als presents efectes i amb la qual poden establir-se
aliances estratègiques que permetin també la participació del
personal facultatiu de l’Hospital Clínic (art. 8 de la Llei 44/2003, de
21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries) en
l’activitat de Barnaclínic.

És sota aquesta consideració, doncs, que s’ha delimitat l’àmbit
d’aplicació d’aquestes Instruccions i, molt especialment, la seva
previsió de l’apartat 2.3.

Aquestes instruccions internes de contractació estaran a disposició
de

tots

els

interessats

en

participar
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en

els

procediments

d’adjudicació dels contractes sotmesos a ella i seran objecte de
publicació en el Perfil del Contractant de la societat

2.

2.1.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les

contractes

presents
d’obres,

instruccions
serveis

i

seran

d’aplicació

subministraments

a
que

tots

els

celebri

Barnaclínic.

2.2.

Resten exclosos d’aplicació d’aquestes Instruccions els

contractes compresos en l’art. 4 TRLCSP.

2.3. També resten en tot cas excloses les obres, serveis i
subministraments facilitats per l’Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona a Barnaclínic, així com els contractes relatius als serveis
mèdics prestats pel personal de l’esmentat Hospital.

3.

PRINCIPIS ALS QUALS SE SOTMET LA CONTRACTACIÓ

3.1. L’adjudicació dels

contractes a que es refereix la present

instrucció estarà sotmesa als principis de publicitat, concurrència,
transparència, igualtat, no discriminació i confidencialitat, que es
faran efectius mitjançant el compliment d’aquestes Instruccions.

3.2. La publicitat es durà a terme mitjançant la corresponent
publicació al perfil del contractant a la pàgina web de Barnaclínic en
els termes i casos previstos en aquestes Instruccions, sense
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perjudici de la possibilitat opcional de publicació al DOGC, BOE o
DOUE en els casos també previstos en aquestes Instruccions.

3.3. A banda dels supòsits que estan previstos expressament a la
Llei, no estaran subjectes a publicitat els contractes objecte
d’adjudicació directa.

4.

ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ

Els òrgans de contractació de Barnaclínic es determinen en funció
de l’import estimat del contracte, i són els següents:

a)

Director General: contractes de serveis, subministraments i

obres no superiors a 50.000.- €.

b)

Director General juntament amb un membre del Consell

d’Administració: contractes de serveis i subministraments superiors
a 50.000.- € i no superiors a 120.000.- €; i d’obres superiors a
50.000.- € i no superiors a 200.000.- €.

c)

Consell d’Administració: contractes de serveis i subministra-

ments superiors a 120.000.- € i d’obres superiors a 200.000.- €.

5.

CONDICIONS D’APTITUD DEL CONTRACTISTA
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5.1. Seran d’aplicació als contractistes els requisits de capacitat,
prohibicions de contractar i solvència regulats en els articles 54 a
60.1 i 61 a 79 del TRLCSP.

5.2. L’exigència de classificació de l’empresari en els Registres
Oficials de Licitadors i Empreses Classificades, que acredita les
condicions d’aptitud de l’empresari, serà potestativa per a la
societat; no obstant, els certificats de classificació que acreditin la
inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per a contractar
establertes pels Estats membres de la Unió Europea, determinen
una presumpció d’’aptitud dels empresaris inclosos en elles en els
casos a que es refereix l’’article 84 del TRLCSP.

6.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Resulten aplicables les normes dels articles 86 i 87 del TRLCSP
sobre l’objecte i preu respectivament.

7.

CARÀCTER

DELS

CONTRACTES

I

JURISDICCIÓ

COMPETENT

7.1. Els contractes que celebri la societat tindran sempre la
consideració de contractes privats conforme al l’article 20.1 del
TRLCSP

7.2. El coneixement de les qüestions litigioses que afectin a la
preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció d’aquests
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contractes privats

correspondrà a l’ordre jurisdiccional civil, de

conformitat amb l’article 21.2 del TRLCSP.

8.

PROCEDIMENT ORDINARI D’ADJUDICACIÓ

8.1

L’adjudicació dels contractes sotmesos a aquestes Instrucci-

ons

no

susceptibles

d’adjudicació

directa

es

realitzarà

pel

procediment que es regula seguidament:

a)

Preparació del contracte. Tots els procediments s’iniciaran

amb un informe que es presentarà a l’òrgan de contractació, que
determini la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant la contractació projectada, així com el
cost aproximat del contracte, l’existència de pressupost suficient i
l’adequació en cada cas del principi de publicitat.

b)

Elaboració plec. S’elaborarà un plec de clàusules administra-

tives i prescripcions tècniques.

c)

Decisió de contractar. La Direcció General de Barnaclínic

adoptarà tota decisió sobre l’inici del procediment, de forma
delegada

quan

no

recaigui

en

ella

la

condició

d’òrgan

de

contractació.

d)

Publicació. L’anunci de contractació es publicarà per un

termini mínim de 10 dies, llevat que la urgència de la contractació
requereixi un termini més breu.
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Opcionalment, i quant les

circumstàncies del contracte ho justifiquin a judici de l’òrgan de
contractació, l’anunci es podrà publicar al DOGC, al BOE o al DOUE.

e)

Obertura i Valoració d’Ofertes. Les ofertes i sol·licituds de

participació seran secretes i s’arbitraran els medis a fi de que
tinguin aquest caràcter.

L’obertura i valoració de les ofertes

s’efectuarà per l’òrgan de contractació.

f)

Adjudicació

del

Contracte.

S’acordarà

per

l’òrgan

de

contractació a favor de l’oferta econòmicament més avantatjosa,
mitjançant

resolució

motivada

que

haurà

de

notificar-se

als

candidats o licitadors i publicar-se, en el seu cas, en el perfil del
contractant de Barnaclínic. En el cas que no s’hagin presentat
ofertes o les presentades hagin estat declarades inadequades,
irregulars o inacceptables el procediment es declararà desert.

8.2

Formalització dels contractes. Els contractes que celebri

Barnaclínic

hauran

d’’incloure

necessàriament

les

següents

mencions:

a)

Identificació de les parts.

b)

Acreditació de la capacitat dels firmants per subscriure el

contracte.

c)

La definició de l’objecte del contracte.

d)

Referència a la legislació aplicable al contracte.
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e)

L’enumeració dels documents que integren el contracte.

f)

El preu cert o el mode determinar-lo.

g)

La duració del contracte o les dates estimades de l’inici de

l’execució i de la seva finalització, així com les pròrrogues si
estiguessin previstes.

h)

Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les

prestacions.

i)

Les condicions de pagament.

j)

Supòsits en que procedeix la resolució.

k)

L’extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat,

que, en el seu cas, s’imposi al contractista.

9.

9.1.

ADJUDICACIÓ DIRECTA

Podran

ser

objecte

d’adjudicació

directa

els

següents

contractes:

a)

Els que, per raons tècniques imposades pel seu objecte o per

motius relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva, el
contracte només pugui encomanar-se a un empresari determinat.
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b)

Els que, per

una

imperiosa

urgència

resultant de fets

imprevisibles per a l’òrgan de contractació i no imputables al
mateix, demandi una ràpida execució del contracte.

c)

Els que hagin estat declarat secrets o reservats, o quan la

seva execució hagi de ser acompanyada de mesures de seguretat
especials conforme a la legislació vigent, o quan així ho exigeixi la
protecció dels interessos essencials de la seguretat de la societat i
així s’hagi declarat expressa i justificadament per l’òrgan de
contractació.

d)

Els prèviament sotmesos a procediments ordinaris que hagin

estat declarats deserts.

e)

Els contractes d’obres que el seu valor estimat no sigui

superior a 200.000 euros, i de 120.000 euros quan els contractes
siguin de subministraments o serveis.

9.2. Per a la celebració d’aquests contractes serà necessari
sol·licitar ofertes al menys a tres empreses capacitades per a la
realització del seu objecte, sempre que sigui possible.

10.

CONTRACTES MENORS

Als efectes d’aquestes instruccions, són contractes menors els
d’import inferior a 50.000.- €.

Aquests contractes es podran

adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar
i que disposi de l’habilitació professional necessària per a la
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prestació, essent necessari només l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura, així com el projecte d’obra en els
contractes d’aquesta classe. Per a aquesta classe de contractes no
serà necessari demanar les tres ofertes a les que es refereix
l’apartat 9.2 d’aquestes Instruccions.

Barcelona, 18 de desembre de 2013.
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