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25 de juliol de 2019, 10:05 h –jcalafi@consorcibesos.cat; jcalafi@consorcibesos.cat
C7.- “ Bon dia

En relació amb la licitació per als SERVEIS DE REALITZACIÓ DE TREBALLS RELATIUS A LA
CARACTERITZACIÓ COMPLETA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DEL SÒL DEL FRONT
LITORAL ENTRE EL MARGE ESQUERRE DEL RIU BESÒS A SANT ADRIÀ DE BESÒS I EL C/
MAR JÒNICA DE BADALONA- PORT DE BADALONA I L' ELABORACIÓ DE L'INFORME
PRELIMINAR D'AVALUACIÓ D'IMPACTE A DIFERENTS PUNTS DEL DISTRICTE DE SANT
MARTÍ DE BARCELONA, hem detectat la següent possible errada:
En la Clàusula 22 del PCAP s’indica: “En el present contracte resta prohibida la
subcontractació”, però en els criteris d’adjudicació avaluables automàticament, es
valora la presentació de cartes de compromís de col·laboració de laboratoris
acreditats, per tant, pareix contradictori que no es permet la subcontractació i per un
altra banda, es valora la subcontractació dels laboratoris. Segons la esmentada
Clàusula 22, si s’aporten cartes de compromís de laboratoris, seria excloent al
incomplir la subcontractació.

R7.- Procedim a donar resposta a la seva consulta:
No hi ha cap error en els plecs de clàusules administratives particulars. Forma part de l’objecte
del contracte, entre d’altres prestacions, la realització de determinades analítiques. Es poden
dur a terme aquestes analítiques en col·laboració amb laboratoris acreditats, i per tant en
aquest sentit es poden demanar compromisos de col·laboració. Això no és el mateix que
subcontractar als laboratoris aquesta part de la prestació de serveis, doncs la subcontractació
tal com indiquen els plecs no està permesa
Per tant, el criteri automàtic de valoració de l’aportació de cartes de Compromís amb laboratoris
acreditats és correcte i no és incompatible amb la clàusula dels plecs que prohibeix la
subcontractació.

