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NOTA EN RELACIÓ AMB LES AL·LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE 
CATALUNYA A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DE SERVEIS A LES 
PERSONES 
 
 
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7338, de data 28 de març de 2017, es va 
publicar l’edicte pel qual se sotmetia a informació pública l’Avantprojecte de llei de 
contractes de serveis a les persones, i s’atorgava a l’efecte un termini de 15 dies hàbils, que 
va finalitzar el dia 21 d’abril d’enguany. 
 
En data 15 de maig de 2017, l’Oficina Antifrau de Catalunya presenta un escrit, mitjançant el 
qual formula diverses consideracions en relació amb l’Avantprojecte de llei esmentat. Les 
al·legacions que presenta l'Oficina Antifrau de Catalunya pretenen incidir particularment en 
aquells aspectes del text projectat que, directament o indirectament, guarden relació amb els 
àmbits sobre els quals recauen les seves funcions, amb l'objectiu d'enfortir la integritat de les 
institucions i dels servidors públics. 
 
Des d’un punt de vista general, l’Oficina Antifrau DE Catalunya manifesta apreciar certa 
manca de claredat de l’avantprojecte en relació amb les diferents fases contractuals. En 
relació amb dita observació, cal assenyalar que l’avantprojecte està estructura en sis 
capítols que considerem prou sistemàtics i clars quant el seu contingut; concretament, pel 
que fa al capítol III, s’ha considerat més clarificador parlar de “Selecció del contractista” 
perquè recull el conjunt de disposicions que d’una manera o d’altra tenen rellevància per la 
selecció d’aquest, al marge de les disposicions especials per raó dels serveis a contractar 
que es regulen al capítol V. 
 
Pel que fa la segona qüestió plantejada de tipus general, en relació amb la utilització de 
terminologia diferent, hem revisat el text per tal de mirar d’unificar-la per a una major 
claredat, d’acord amb el que proposàveu. 
  
En relació amb les altres consideracions relatives al concret articulat de l’Avantprojecte, es 
fan les consideracions següents: 
 
Article 5. Requisits de solvència: 
 
S'accepta l’observació formulada respecte de l’article 5.3 i es substitueix “s’haurà de tenir en 
compte” per l’expressió “s’ha de valorar la responsabilitat social dels licitadors...” per tal 
emfatitzar la necessària exigibilitat d’aquesta. 
 
Així mateix, d’acord amb el que proposàveu, hem afegit una lletra e) a l’article 5.3 per tal de 
recollir la previsió de què es valori el fet que els licitadors pugin ser signataris del Pacte 
Mundial de les Nacions Unides, especialment pel que fa a la implantació de mesures de 
lluita contra la corrupció. 
 
Article 11. Selecció prèvia de licitadors 
 
L’Avantprojecte regula en aquest article un procediment restringit en determinats supòsits i 
exigeix justificació a l’expedient d’aquesta selecció prèvia de candidats. Entenem que el 



  

procediment, amb la redacció donada, garanteix la transparència i la igualtat de tracte. No 
obstant això, s’ha modificat la redacció de l’article per tal de clarificar les fases d’aquest 
procediment i respecte de l’objectivitat de la mesa de contractació, s’han introduït 
modificacions a l’article 15 en relació amb els seus membres, com seguidament s’exposarà. 
Article 12. Proposta o projecte metodològic 
 
Aquest article i el seu contingut s’han suprimit de l’Avantprojecte de llei. 
 
Article 15. Mesa de contractació (actualment article 14) 
 
S’ha millorat la redacció d’aquest article i s’han incorporat mecanismes en relació amb 
possibles conflictes d’interessos dels membres de la mesa de contractació. Concretament, 
s’ha afegit un apartat 2 a l’article que disposa que aquests han de subscriure el Codi de 
principis i bones pràctiques en la contractació pública així com les declaracions de béns i/o 
interessos que reglamentàriament s’estableixin. 
 
Article 16. Criteris de valoració de les proposicions (actualment article 15) 
 
L’establiment d’un preu fix no pretén obrir la porta a una excessiva discrecionalitat en 
l’adjudicació del contracte, sinó permetre als òrgans de contractació, en aquells supòsits en 
els que la rebaixar dels preu implica necessàriament rebaixes en les condicions laborals del 
personal que s’adscriu a l’execució del contracte, que l’elecció de l’adjudicatari es faci, 
exclusivament, en base a la qualitat oferta en la prestació del servei públic concret, d’acord 
amb les especificitats dels serveis públics que es podran contractar mitjançant aquesta Llei. 
 
Pel que fa a la fórmula aplicable per establir la relació entre el preu ofert i la proposta 
tècnica, s’ha afegit a l’apartat 2 d’aquest article que aquestes fórmules han de ser aprovades 
pel departament competent en matèria de contractació pública o l’òrgan competent de 
l’entitat local. 
 
Article 17. Proposicions desproporcionades (ara article 16) 
 
S’ha millorat la redacció per tal de matissar que l’òrgan de contractació pot apreciar 
l’existència d’oferta desproporcionada si considera que aquests salaris no s’adeqüen al 
conveni col·lectiu majoritari o de referència d’aplicació al sector que correspongui. 
 
Capítol IV (Art. 20 a 26) (ara articles 19 a 25) 
 
D’acord amb el que proposava l’Oficina Antifrau, s’ha afegit a l’article 20 (ara article 19) 
respecte de la figura del responsable del contracte i com a mesura de detecció de conflicte 
d’interessos, que aquests han de subscriure el Codi de principis i bones pràctiques en la 
contractació pública així com les declaracions de béns i/o interessos que reglamentàriament 
s’estableixin. 
 
Atès l’àmbit subjectiu d’aplicació de la Llei, no s’ha considerat convenient que únicament els 
empleats públics que integren la plantilla de l’ens puguin ser nomenats responsables del 
contracte. Pel que fa a l’excessiva generalitat de la possibilitat que l’òrgan de contractació 
s’aparti de les propostes del responsable del contracte, s’ha afegit la necessitat que la 
justificació es faci per escrit. 



  

Article 22. Subcontractació (ara art. 21) 
 
D’acord amb el que es proposava, s’ha afegit un segon paràgraf a l’apartat 4 d’aquest article 
per tal de preveure l’obligació de l’empresa subcontractista de complir, en els mateixos 
termes que l’adjudicatària, amb les obligacions, no només laboral, sinó també ambiental i 
socials derivades de la normativa vigent. 
 
Article 23. Control d'execució (ara art. 22) 
 
S’ha modificat el redactat d’aquest article i, respecte de les auditories de qualitat que es 
puguin encarregar a empreses especialitzades, cas de no disposar de mitjans propis 
suficients, s’ha previst que en cap cas es poden encarregar a empreses competidores del 
contractista. 
 
Article 26. Intervenció del servei (ara art. 25) 
 
En primer lloc, s’ha modificat el títol de l’article i ja no es parla d’intervenció del servei, sinó 
de continuïtat del serveis. 
 
En segon lloc, i pel que fa a la definició de la gestió no contractual, aquesta es troba definida 
a l’article 3.2 de la Llei. 
 
En darrer lloc, i pel que fa al contracte transitori, cal assenyalar que no s’ha volgut regular un 
nou procediment, sinó que cal estar als procediments ja previstos a la normativa vigent.   
 
Article 28 Requisits específics de solvència en els contractes de serveis sanitaris (ara art. 
27) 
 
En relació amb aquest article, considerem que respecte de l’acreditació de la solvència 
tècnica o professional el precepte és clar, i estableix dos límits per configurar-la: d’una 
banda, s’ha de referir als darrers tres anys; i, d’alta banda, no pot ser inferior al 60% del preu 
anual del contracte o del lot pel qual es licita. 
 
Article 29. Criteris específics de valoració en els contractes de serveis sanitaris (ara art. 28) 
 
En relació amb les observacions a aquest article, concretament, respecte de la recomanació 
de què el text faci una regulació més precisa dels criteris específics de valoració, cal 
assenyalar que no s’ha considerat oportú fer aquesta major concreció mitjançant una norma 
amb rang de Llei, sinó que el que s’ha pretès és garantir un marc comú als òrgans de 
contractació a l’hora de definir els criteris de valoració. En qualsevol cas, cal tenir en compte 
que el darrer paràgraf de l’article 15.1 ja preveu que el plec o document que regeix la 
contractació ha de concretar com es valoren i puntuen aquest criteris i prioritzar els 
objectivables. 
 
Article 30. Condicions d'execució en els contractes de serveis sanitaris (ara art. 29) 
 
La determinació de si una condició d’execució ha de ser o no obligació essencial entenem 
que no correspon a una norma amb rang legal, sinó que cal que s’especifiqui en cada plec o 
document que regeix la contractació en funció dels servei concret que es contracta. 



  

 
Article 34. Requisits específics de solvència en els contractes de formació per a l'ocupació 
(ara art. 33) 
 
S’ha modificat el títol d’aquest article en el sentit que es proposava. 
 
Barcelona, 15 de juny de 2017 
 
Joan Puigdollers Llovet                                        Rosa Maldonado Camats 
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