RECOMANACIÓ 1/2002, de 28 de febrer de 2002
RECOMANACIÓ 1
Procediment per a la publicació i disponibilitat dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques dels contractes
públics que oferten l’Administració de la CAIB i les seves entitats i empreses
públiques, a la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa
Els principis de publicitat i concurrència propis de la contractació administrativa
tenen la plasmació pràctica, entre altres aspectes i tràmits del procediment, en el
moment de la publicació dels anuncis de licitacions en els diaris oficials i en la
concessió d’uns terminis per presentar les ofertes.
Ara bé, en els anuncis que es publiquen no hi ha tota la informació completa que es
necessita per elaborar les proposicions, i per tant s’ha d’acudir als plecs de clàusules
administratives particulars i als de prescripcions tècniques, i, si n’és el cas, als
projectes. Fins ara això comportava utilitzar part del termini que es concedeix, ja que
els licitadors s’havien de traslladar per obtenir la documentació a què fem referència.
Amb aquesta recomanació es pretén agilitzar els procediments de contractació
mitjançant la inclusió dels plecs de condicions en la xarxa de Internet, i oferir als
licitadors la possibilitat d’obtenir la informació completa sobre les convocatòries
sense necessitat de desplaçar-se, contribuint d’aquesta manera a facilitar el
compliment dels principis abans invocats, i, a la vegada, materialitzar els objectius
generals d’apropament de l’Administració als ciutadans.
D’acord amb això, el Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
CAIB, en ús de les facultats que li confereix el Decret 20/1997, de 7 de febrer, a la
reunió de 28 de febrer de 2002, adoptà l’acord de dictar la següent
RECOMANACIÓ
Primer
Objecte
L’objecte d’aquesta recomanació és regular el procediment perquè l’obtenció
d’informació sobre els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de
prescripcions tècniques dels contractes públics també es faciliti per Internet a través
de les pàgines web de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Segon
Àmbit d’aplicació

Aquesta recomanació es dirigeix a tots els òrgans de contractació de l’Administració
de la CAIB, de les entitats autònomes i de les seves empreses públiques que
estiguin sotmeses a la legislació de contractes de les Administracions públiques i
que, en aplicació d’aquesta, estiguin obligats a anunciar les corresponents licitacions
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el Diari
Oficial de les Comunitats Europees.
Tercer
Subjectes obligats
La publicació a Internet dels plecs en les condicions i amb els requisits que exposa
aquesta recomanació correspon a les unitats administratives de contractació de cada
òrgan de contractació o a les persones encarregades de tramitar els expedients de
contractació, en cas que orgànicament no existeixin aquestes unitats administratives.
Quart
Procediment
Les unitats administratives de contractació, una vegada publicat l’anunci de licitació
en el butlletí oficial, han d’incorporar a la seva pàgina web els arxius dels plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que han de
mantenir a la xarxa fins a la data límit de presentació d’ofertes.
Cinquè
Característiques tècniques
1 Els òrgans de contractació integrats informàticament a la xarxa corporativa han
d’utilitzar l’aplicació de gestió que es desenvoluparà amb aquesta finalitat.
2 Els òrgans de contractació no integrats informàticament a la xarxa corporativa han
de remetre els plecs, per correu electrònic, a la unitat administrativa de
contractació de la conselleria a la que estan adscrits utilitzant el programa de
tractament de text Word.
3 La publicació a la pàgina web es realitzarà en format PDF (document en format
portàtil), de manera que les persones interessades puguin obtenir una reproducció
exacta de l’original.
Sisè
Projectes d’obres
1 En els contractes d’obres s’ha de remetre el projecte, del qual forma part el plec de
prescripcions tècniques, seguint el procediment i respectant les característiques
tècniques assenyalades en els apartat que precedeixen, excepte els plànols i
mapes que pugui contenir el projecte, que s’han de remetre en format PDF. En

aquests casos, es publicarà en la pàgina web el projecte complet juntament amb
el plec de clàusules administratives particulars.
2 Quan no es disposi del projecte en el format del programa de tractament de text
que aquesta documentació requereix, només cal remetre per a la publicació el
plec de clàusules administratives particulars.
3 Si el plec de prescripcions tècniques reuneix les característiques tècniques que es
requereixen, encara que el projecte d’obres amb què està vinculat no les reuneixi,
s’ha de remetre només el plec de prescripcions tècniques juntament amb les
clàusules administratives particulars.
Setè
Dades que s’han d’incloure en els anuncis de les licitacions
Quan l’òrgan de contractació pretengui fer ús d’aquesta recomanació, ha d’incloure a
l’anunci que enviï als corresponents diaris i butlletins oficials, en l’apartat “obtenció
de informació”, l’advertència que, a més dels llocs físics que s’indiquen a l’anunci,
també es pot obtenir informació a la pàgina web, i identificar expressament l’adreça
informàtica on es trobi.
Vuitè
Validesa de la publicació a la pàgina Web
En els plecs de clàusules administratives particulars s’ha d’afegir una clàusula del
següent tenor: “En el cas que aquesta licitació es publiqui també a través d’Internet
(pàgina web), aquesta publicitat té caràcter voluntari i la informació que conté la
pàgina web no substitueix la que, d’acord amb la normativa vigent de contractació
administrativa, ha de figurar en els diaris i butlletins oficials, únic mitjà vàlid i eficaç
de publicitat de les licitacions.
Així mateix, la documentació que s’obté per impressió de la informació que contenen
les pàgines web no constitueix document indubitatiu a cap efecte, ni substitueix els
document originals que formen part de l’expedient de contractació, única font per
obtenir còpies autèntiques en suport paper.”.

