
Institut Català de la Salut
El 25 d’abril de 2013 el Director de l’OAC va emetre Informe raonat adreçat a 
l’Institut Català de la Salut en relació amb la licitació del contracte de servei de 
vigilància i seguretat així com diversos incompliments contractuals en el servei 
que es concretarien en la manca de prestació efectiva d’alguns dels torns de 
vigilància  i falsificació dels parts d’aquelles torns.

La primera consideració que va fer l’OAC va consistir en determinar el nivell de 
subjecció de l’ICS a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, i va arribar a la conclusió que aquest compleix amb les característiques 
de l’article 32 LCSP per ser considerat administració pública als efectes de la 
LCSP i que per tant aquesta norma li és d’aplicació.

En segon lloc, l’OAC va detectar determinades irregularitats en l’adjudicació del 
contracte de serveis de vigilància i seguretat que aconsellaren recomanar a l’ICS 
la revisió d’ofici de l’esmentat contracte.   

I en tercer i darrer lloc, l’OAC va observar irregularitats en l’execució del 
contracte, en concret, en relació a determinats descoberts en el servei de 
vigilància.

Com a resposta als anteriors aspectes, primerament l’ICS exposa que el seu 
Gabinet Jurídic Central es va pronunciar considerant que l’ICS havia de 
considerar-se administració pública als efectes de l’aplicació de la LCSP, per la 
qual cosa l’organisme va procedir a adaptar tots els plecs de clàusules tipus a 
aquesta nova consideració subjectiva. En segon lloc, l’ICS argumenta que totes 
les irregularitats assenyalades a l’informe raonat, pel que fa la tramitació de la 
licitació del contracte, no són un altra cosa que l’aplicació de les normes de la 
llei 30/2007 que pertocaven segons els nivell de sotmetiment de l’ICS a la LCSP 
establert en aquell moment, i que el suggeriment de revisar el contracte ha 
perdut la seva eficàcia, pel temps transcorregut, essent el contracte en vigor 
actualment  fruit d’una nova licitació. Finalment, en relació amb les 
irregularitats en l’execució del contracte, l’ICS informa que va actuar d’ofici per 
a regularitzar, mitjançant una nova licitació i adjudicació, els defectes que es van 
detectar a l’expedient. 

A la llum de les al·legacions presentades per l’ICS, aquest organisme ha donat 
resposta finalment a totes les qüestions plantejades, així com ha justificat i 
fonamentat les seves decisions, i en compliment d’allò disposat a l’article 23 de 
la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, es fan 
constar en la memòria anual de l’OAC de 2016 les actuacions empreses per 
aquesta Oficina en relació al present expedient. 


