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Al.legacions de l'Oficina Antifrau a

lAvantprojecte de Llei de contractes
de serveis a les persones

El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència ha
sotmès a informació pública l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les
persones.

Aquestes observacions i aquests suggeriments de l'Oficina Antifrau de
Catalunya (OAC en endavant), al text de l'avantprojecte de llei són emesos a
I'empara dels articles r i 3 de la Llei t4lzoo8, de 5 de novembre, de I'OAC, així
com de l'article r3.z.d) de les Normes d'Actuació i Règim Interior (NARI),
segons els quals correspon a la Direcció de Prevenció formular al director o
directora de I'Oficina propostes i recomanacions sobre disposicions normatives
vigents o en tràmit d'aprovació perquè les elevi al Parlament, al Govern, als ens
locals i, en els termes en què la normativa ho permeti, a les institucions i els
organismes estatals, comunitaris i internacionals.

S'ha de destacar que aquestes al.legacions es formulen tenint en consideració el
compromís del director de I'OAC, que en data r4 de desembre de zot6 va
presentar al Parlament de Catalunya les directrius de treball per al mandat
actual, entre les quals de relatives al projecte de riscos de corrupció en la
contractació pública, els objectius del qual són, entre d'altres, promoure la
col.laboració interinstitucional en matèria de prevenció de la corrupció en la
contractació així com sensibilitzar sobre la necessitat d'identificar i gestionar els
riscos de corrupció en aquesta matèria.

Dins d'aquest context les al.legacions que tot seguit passem a formular pretenen
incidir particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o
indirectament, guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les
funcions que la LOAC atribueix a I'OAC amb I'objectiu d'enfortir la integritat de
les institucions i dels servidors públics.

Qüestions prèvies

En primer lloc aquesta Oficina ha de manifestar que valorem molt positivament
la previsió continguda en I'article 18.6 de l'avantprojecte, quan estableix
l'obligació de publicar íntegre, a la Plataforma de Serveis de Contractació,
I'informe de valoració de la proposició tècnica.
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D'altra banda, des d'un punt de vista general cal esmentar que es podria
apreciar certa manca de claredat de l'avantprojecte de norma en relació amb les
diferents fases contractuals; per exemple, en el capítol III, dedicat a la selecció
del contractista, en realitat es regulen qüestions relatives tant a la preparació del
contracte com a la licitació i I'adjudicació, cosa que en dificulta la interpretació i
possiblement l'aplicació. En algun punt també constatem la utilització de
diferent terminologia possiblement per fer referència a una única qüestió, cosa
que també pot dificultar la interpretació de la norma.

Per exemple, I'article 6, acreditació de Ia soluència, havia determinat que
únicament han d'acreditar la solvència els licitadors proposats com a
adjudicataris; l'article to.2 determina que l'òrgan de contractació valora
la proposta tècnica i econòmica d'acord amb els criteris establerts prèviament, i
comprova que el licitador que presenti la millor proposició compleix
els requisits de solvència; l'article 11.4 determina que abans de valorar les
propostes tècnica i econòmica, la mesa de contractació ha de comprovar
que els licitadors seleccionats compleixin la solvència, experiència i expertesa
declarada; I'article r8.5, que la proposició tècnica no es pot obrir fins que hagin
transcorregut com a mínim 48 hores des de la publicació del resultat de
I'anàlisi de solvència i capacitat. Prima facie els preceptes podrien semblar
contradictoris en algun punt, o com a mínim sembla que la sistemàtica no
facilita una interpretació de la norma.

Altres consideracions relatives al concret articulat de
l'avantproiecte

Article 5. Requisits de solvència

L'article S.g es refereix als criteris de selecció prèúa. Constatem que en alguns
dels casos es podria estar fent referència a aspectes que de fet són
necessàriament exigibles als licitadors, ja que constitueixen obligacions legals
d'inexcusable compliment, per la qual cosa no s'entén l'expressió s'ho;urù de
tenír en cornpte Ia responsabilitat social dels licitadors, en ølguns dels
aspectes següents.

D'altra banda, en el marc d'aquestes clàusules de responsabilitat social dels
licitadors seria recomanable que s'afegís algun aspecte en relació amb la lluita
contra la corrupció, com ara el fet d'haver estat signatari del Pacte Mundial,
especialment pel que fa a la implantació de mesures de lluita contra la corrupció
(Principi to del Pacte Mundial). S'ha de tenir present que part de la
responsabilitat social passa per l'establiment de mesures contra el frau i la
corrupció.
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Article 11. Selecció prèvia de licitadors

Cal fer un esment a les previsions de l'article n des de la perspectiva
competencial d'aquesta Oficina i específicament quant a l'anàlisi de la
concurrència de risc de corrupció en la contractació pública; en relació amb
això, la redacció de l'apartat r semblaria excessiva genèrica, ja que l'única
exigència de motivació per decidir la utilització de la selecció prèvia de licitadors
és que resti justificat a I'expedient (prèuiajustificació enI'expedient).

En relació amb les previsions de I'art. 1L.2, semblaria que la norma deixa
excessivament oberta la previsió de justificació de limitació del nombre de
licitadors que poden accedir a la fase d'obertura i valoració de proposicions, i la
possibilitat de tria en aquest punt de llindar de puntuació o nombre maxim de
licitadors; sembla que en aquest punt hi ha un àmbit d'indefinició excessiu.

Encara en relació amb aquest article, caldria clarificar si l'article 11 en la seva
totalitat es refereix en realitat a la selecció prèvia de licitadors; com esmentàvem
abans, semblaria que I'article i específicament en l'últim apartat també regula
actuacions posteriors a la selecció prèvia.

També hem de fer un comentari en relació amb les previsions de I'article 11.S,
ja que tot i que s'hi declara de manera taxativa que la puntuació obtinguda en la
fase de selecció prèvia no es pot acumular, ni tenir en compte per a valorar
la proposició, ens plantegem dubtes sobre els mecanismes que permetran
garantir l'objectivitat en la fase posterior del procediment i que el resultat
d'aquesta fase prèvia no condicionarà d'alguna manera la proposta posterior.
Recomanem, per tant, preveure algun mecanisme que garanteixi I'objectivitat
dels membres de la mesa.

Article l2.Proposta o proiecte metodològic

Aquest article podria esdevenir confüs en algun punt; s'hi torna a parlar de la
selecció prèvia de licitadors per determinar que en el cas que es demani la
presentació de proposta o projecte metodològic no es pot utilitzar el sistema de
selecció prèvia, i sembla que la proposta o el projecte metodològic opera com un
altre filtre previ a la valoració de les propostes tècnica i econòmica. Finalment
podria esdevenir confusa la darrera consideració de I'article que de fet
excepciona la premissa que estableix I'article, és a dir, no és exacte que el llindar
mínim de puntuació operi com a mínim per sota del qual el licitador no pot
optar a I'adjudicació, sempre podran optar a l'adjudicació dos licitadors, tot i
que cap licitador no hagi arribat al llindar mínim de puntuació.
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Semblaria també excessivament general la premissa d'aplicació del precepte:
L'òrgan de contractqció pot establir. No es demana, com es diu expressament
en l'article 11, una justificació en I'expedient. Recomanem reduir al mínim la
indeterminació que implica la construcció gramatical "pot establir".

Article 15. Mesa de contractació

Quant a I'article 15, relatiu a la mesa de contractació, preveu que hi puguin
formar part, a més dels membres que estableix la legislació vigent, una o més
persones expertes en la matèria objecte del contracte, que han de ser personal al
servei de qualsevol administració, o persones en representació d'universitats,
corporacions públiques, federacions o associacions d'entitats empresarials,
socials o sindicals.

Tot i que la normativa de desenvolupament de la llei de contractes atorga als
"assessors especialitzats" veu però no vot, del text de I'avantprojecte no
s'infereix quina condició ostentaran aquests assessors; seria bo que el text
aprofités per concretar aquest aspecte.

A més, aquestes previsions fan necessari preveure mecanismes en relació amb
possibles conflictes d'interès, a les quals sembla que fa referència la darrera
frase del precepte que pot esdevenir, però, confusa:

La persona. o persones expertes no podenþrtnør part ni com a empleats ni
com a directíus, propietaris, o cssessors d'entítats o empreses que pu.guín ser
Iicita.dores del contracte.

Al respecte, recomanem preveure alguna mesura com ara que sigui preceptiva
una declaració de béns i interessos d'aquests membres.

Article 16. Criteris de valoració de les proposicions

Considerem que l'establiment d'un preu fix en els termes que està formulat el
precepte podria obrir la porta a una excessiva discrecionalitat en I'adjudicació
del contracte. D'altra banda, la redacció de l'article 16.z podria semblar no
suficientment clara, ja que no es copsa a primera vista quina serà la fórmula
aplicable per establir aquesta relació entre el preu ofert i la proposta tècnica.
Tampoc queda clar el que s'esdevindrà en el cas que el preu sigui fix d'acord
amb les previsions del número r de l'article.
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Article 17 Proposicions desproporcionades

L'article 17 regula les proposicíons desproporcionades, concepte que sembla
que es basa essencialment en l'adequació dels salaris del personal del licitador
afectat a la prestació objecte del contracte; no es determina com s'ha de
justificar i valorar aquesta adequació a què fa referència el precepte, i tampoc no
esdevé evident el significat de l'expressió "si considera que aquests salaris no
garanteixen Ia qualitat i continuïtat requerida en I'execució del contracte."

Capítol IV (Arts. 2O a26)

Fem referència a continuació a la figura de la persona responsable del contracte.
Des de l'específica perspectiva de les competències d'aquesta Oficina Antifrau,
hem d'aconsellar que s'introdueixi en la norma alguna previsió sobre la possible
existència de conflicte d'interès del responsable del contracte i la garantia de la
seva imparcialitat i independència tècnica (nogensmenys, és designada per
l'òrgan de contractació). Com a mesures addicionals de detecció de conflictes
d'interès d'aquestes persones es podria preveure una declaració de béns i
interessos; esdevé també molt important per garantir la imparcialitat i
independència d'aquesta persona,l'estabilitat en el seu lloc de treball.

Quant a l'establiment de la condició d'autoritat, hem de fer l'apreciació que
sembla que aquesta previsió encara posa més en relleu el desequilibri que es
podria produir segons si la persona responsable del contracte és funcionària o
no; tampoc no resta clar en la norma quan es requereix aquesta condició
funcionarial o no i si l'òrgan de contractació té absoluta discrecionalitat en
aquest punt. Sembla que hauria de restar clar que la persona responsable del
contracte hauria de ser en tot cas una persona que gaudeixi de la condició
d'empleada pública i a més integrada en la plantilla de l'ens que contracta.

Fem referència a continuació a la comissió de seguiment a què fa referència
l'article zo.4 i que també genera algunes incerteses: el seu règim de
funcionament és el general dels òrgans col.legiats previst en la normativa
general sobre procediment administratiu comú? Qui ha formar aquesta
comissió de seguiment? A quins requisits es refereix l'article zo.4? Tampoc no
deixa clar l'article en quines condicions l'òrgan de contractació "pot nomenar"
aquesta comissió de seguiment i apartar-se de la que sembla la norma general
de designar una persona responsable, en termes de l'article zo.r.

Finalment, hem de fer referència a la possible excessiva generalitat amb què
s'aborda la qüestió de la possibilitat d'apartar-se de les propostes de la persona

5



oFrcrNA

ÞE CAÍALUNYÂ

responsable del contracte en l'article 2o.S, generalitat que contrasta amb la
rellevància de les funcions que se li atribueixen.

Article 22. Subcontractació

Estableix el punt 4 que el subcontractista ha de complir les obligacions
aplicables en matèria laboral. Les obligacions aplicables en matèria laboral són
d'inexcusable compliment igual que la resta d'obligacions imposades per la
totalitat de l'ordenament jurídic, considerem que el fet de fer un esment
específic i únic a la normativa laboral podria semblar estrany sense cap altra
precisió o explicació.

Article 23. Control d'execució

S'estableix al punt B que es poden encarregar inspeccions administratives i
tècniques i auditories de qualitat.

Seria bo que la norma definís com s'ha d'interpretar el concepte d'encàrrec en
aquest context i fins i tot com es faria la tria en cas d'empreses especialitzades,
especialment tenint en compte que les empreses especialitzades seran, molt
probablement, empreses competidores.

Article 26. Intervenció del servei

Aquest precepte preveu, com una de les fórmules d'intervenció del servei, la
"gestió no contractual". En primer lloc, cal dir que seria recomanable que la
norma especifiqués a què es refereix quan parla de "gestió no contractual".

En aquest mateix precepte, al punt 3, s'introdueix el concepte de
"transitòriament", entenem que es refereix a la possibilitat que existeixi un
"contracte transitori". Aquesta figura esdevé molt poc regulada en el text;
proposem que es valori regular-ne els aspectes bàsics i si és el cas que es faci un
esment d'un futur desenvolupament reglamentari.
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Article 28. Requisits específics de solvència en els contractes de

serveis sanitaris

Considerem que el text no resol clarament la relació entre I'import anual no
inferior al 6o% del preu anual del contracte o del lot i la solvència tècnica o
professional que aquí es pretén valorar.

Article 29. Criteris específics de valoració en els contractes de
serveis sanitaris

Atès que el preu com a criteri d'adjudicació no pot superar el go%o, resta w7o%o
supeditat a criteris no objectius que entenem que al text de la norma estan poc
definits. No es defineix clarament com es valorarà "el major valor afegit" des de
la perspectiva de qualitat i de garantia de continuitat, accessibilitat,
assequibilitat, disponibilitat i exhaustivitat dels serveis. Recomanem que el text
faci una regulació més precisa.

Article 30. Condicions d'execució en els contractes de serveis
sanitaris.

S'estableix al punt 2 que s'han d'incloure les condicions d'execució que "si
escau" es poden considerar obligacions essencials. S'hauria de determinar quan
escau aquesta obligatorietat.

Art. 34. Requisits específics de solvència en els contractes de
formació ocupacional

Per a major claredat, proposem adequar el títol del precepte al seu contingut
(solvència tècnica).

Barcelona, 15 de maig de zotT

Mar Cardona Martínez pla

Rosa

Cap de
Assum

Pêrez Pablo

de Legislació i
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