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SESSIÓ NÚM. 21

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i set minuts.
Presideix el Sr. Boada i Masoliver. Assisteixen la Mesa
els lletrats Sr. Muro i Bas i Sr. Sol i Ordis.

Hi són presents la diputada i els diputats Sr. Puigdomè-
nech i Cantó i Sr. Rull i Andreu, pel G. P. de Conver-
gència i Unió; Sr. Ferran i Serafini i Sr. Terrades i San-
tacreu, pel G. P. Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi; Sr. Amorós i March i Sr. Vigo i Sallent, pel G.
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sr. Llobet
i Navarro, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i
Sra. Clavell i Nadal, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa.

També hi són presents els membres de la Comissió Sr.
Oriol Amat i Salas, Sr. Enric Argullol i Morgades,
Sr. Joan R. de Clascà Marín, Sr. Tomàs Font i Llovet,
Sr. Antoni Garcia Coma, Sr. Joan Miró Farrerons, i Sra.
Carmina Virgili Rodon.

Assisteixen a aquesta sessió el Sr. Lluís Cases i Palla-
rès, professor de dret administratiu a la Universitat
Autònoma de Barcelona i autor de l’informe sobre con-
tractació pública encarregat pel Ministeri d’Hisenda; el
Sr Francesc Xavier Padrós i Castillon, director de Ser-
veis del Departament d’Economia i Finances i vocal de
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del Sr. Lluís Cases i Pallarès, pro-
fessor de dret administratiu de la Universitat Autònoma
de Barcelona i autor de l’informe sobre contractació
pública encarregat pel Ministeri d’Hisenda, davant la
CIL5M, perquè aporti el seu testimoni sobre l’objecte de
la investigació, i especialment el seu criteri sobre els
procediments de contractació administrativa i sobre la
possibilitat de reformes o modificacions de la legislació
relativa a aquesta matèria (tram. 357-00200/07). Com-
pareixença.

2. Compareixença del Sr. Francesc Xavier Padrós i
Castillon, director de Serveis del Departament d’Econo-
mia i Finances i vocal de la Junta Consultiva de Con-
tractació Administrativa, davant la CIL5M, perquè expo-
si els criteris i les recomanacions adoptades per la
Junta Consultiva, en relació amb les consultes formu-
lades per les administracions públiques de Catalunya
en matèria de contractació administrativa els darrers
anys, com també el seu criteri sobre possibles modifi-
cacions en la legislació sobre contractació administra-
tiva (tram. 357-00201/07). Compareixença.

El president

Comença la sessió.

Bon dia. S’obre la sessió número 21 de la Comissió
d’Investigació, i abans..., en tot cas, avui, el format el
fem una mica diferent, perquè no hi ha al nostre costat
el senyor Lluís Casas, que és el primer compareixent,
més que res perquè volíem fer una reflexió, o la voldria
fer i jo la voldria compartir amb tots vostès, sobre l’úl-
tima sessió que va fer aquesta Comissió d’Investigació,
que era divendres passat, on els experts ens varen fer
una explicació oral sobre tot el que opinaven ells, de les
conclusions que per a ells eren del que havia passat en
la primera part, la que feia referència al Carmel, no?

Evidentment, tothom devia prendre apunts sobre aques-
ta qüestió, i a més a més havíem decidit que aquella

sessió era secreta, i, evidentment, tot allò que es deia en
aquella Comissió també ho era, eh? La sorpresa, potser
pecant d’ingenuïtat, va ser, doncs, que l’endemà tots els
mitjans de comunicació, doncs..., bé, quasi tots, al-
menys els que jo vaig veure escrits i algun també,
doncs, de visual, explicaven part de les coses, uns amb
més intensitat, del que s’havia discutit allà.

Jo els vull recordar que vam apel·lar, a més a més, al
Reglament, sabent que era secret tot el que allí es deia,
i a mi em sembla que és un error per part de tots els
membres de la Comissió d’Investigació. En tot cas, tots
els membres de la Comissió d’Investigació, i aquí...,
com que jo no sé qui va ser, ni ho sabrem mai, doncs,
a mi em sembla que és una irresponsabilitat per part
nostra haver dit les coses que sortien allà. Però no per-
què vulguem que sigui un secret, perquè a més a més
ja vaig dir, i ho vaig comunicar als mitjans de comuni-
cació, que l’Informe final, aquest sí que ens el farien i
ens el farien per escrit, a partir del dia 11, els experts,
passaria als mitjans de comunicació i podria ser consul-
tat pels mitjans de comunicació, perquè els experts ens
havien dit, doncs, que no hi hauria cap tipus de proble-
ma. Però, mentrestant, era molt important no avançar ni
conclusions, ni avançar posicions, perquè tothom esti-
gués amb la tranquil·litat, tant els experts com els polí-
tics que hem d’elaborar les conclusions, no? I això no
ha succeït. Com aquell qui diu, jo visc a Girona, no vaig
arribar a Girona, que ja se sabia absolutament tot el que
havíem discutit aquí.

Que cadascú en tregui les conclusions que cregui con-
venient. Que cadascú es responsabilitzi de la seva part.
Però, evidentment, no ajuda –i sobretot, i ara parlo pels
que ens dediquem a la política–, no ajuda a allò tan
important que estàvem fent, doncs, que no tinguin, no
duri ni un quart, ni mitja hora, ni tres quarts, no? I això
a mi em sembla que ho havíem de dir i hem de fer nos-
altres aquesta valoració.

Ja sé que algú de vostès pot pensar que qui els parla és
d’una ingenuïtat brutal, i més amb el temps que es de-
dica a la política, però ens semblava que aquesta Co-
missió d’Investigació fèiem les coses d’una manera
molt curosa, molt consensuada, molt rigorosa, i a mi
em sembla que hem patinat amb aquest..., amb aques-
ta. De totes maneres, la cosa continua, i no hi ha d’ha-
ver cap tipus de problema.

Vull insistir que aquestes qüestions que han sortit als
mitjans de comunicació no ha de condicionar ningú
–condicionar ningú. No ha de condicionar ningú a l’ho-
ra de prendre les decisions en forma de conclusions fi-
nals, a ningú, i a mi em sembla que s’ha de tenir..., ca-
dascú farà el procés des de la primera sessió fins a
l’última sense que qüestions posteriors, doncs, puguin
modificar les seves conclusions.

Dit això, que té un punt de sermó, que comprendran
que no és que m’agradi massa a mi tampoc, però, en tot
cas, a mi em sembla que aquesta presidència..., era la
seva obligació i, a més, parlat amb alguns portaveus i
la portaveu del Grup també, doncs, que calia fer aques-
ta reflexió perquè tothom n’estava bastant empipat, de
tot això, no?
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Com que tots n’estem, d’empipats, deu haver-hi algú
que no, però, en tot cas, tothom estava empipat per
aquesta situació, ho hem de dir i ho hem de reflectir, i
esperem, doncs, que això no succeeixi pel bé de la
Comissió.

No ho sé, com que només he parlat jo, si algú de vos-
tès vol dir alguna cosa o li sembla... (El Sr. Amat i Salas
demana per parlar.) Si...? El senyor Amat vol dir...? Té
la paraula, doncs.

El Sr. Oriol Amat i Salas

Bé. Jo, potser suggeriria, a la vista que quasi tots els
diaris ho han reflectit, potser que aquest Informe no
sigui secret. És a dir que potser més val, ja que ha sor-
tit i pràcticament ha sortit tot...

El president

Bé. En tot cas..., en tot cas ja ho decidirem posterior-
ment, si les explicacions que ens varen donar els ex-
perts són secretes o no. En tot cas, continua sent igual
com estava abans, amb les mateixes condicions. L’únic
que aquí pretenem és fer una simple reflexió. Les de-
cisions, en tot cas, dintre de la Comissió, doncs, ja les
prendrem quan fem les sessions deliberatives, que són
les que ens pertoquen fer, no?

(La Sra. Carmina Virgili Rodon demana per parlar.)

La Sra. Carmina Virgili Rodon

Una petita observació...

El president

Sí, senyora Virgili...

La Sra. Carmen Virgili Rodon

És que, a més a més, està mal feta. El que diu no té gran
cosa a veure amb el que es va dir allí, almenys els as-
pectes... Llavors, m’agradaria..., no ho sé..., potser...,
almenys que la filtració no correspon a la realitat de...
Jo no hi vaig reconèixer l’Informe que havia llegit, del
senyor Clascà i que jo tenia, eh?, o sigui que... Simple-
ment això.

El president

Bé. En tot cas, aquesta és la realitat. Si els sembla,
doncs, suspenem la sessió..., res..., per un minut, per
anar a buscar el senyor Cases i continuem la comparei-
xença.

La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i tretze
minuts i es reprèn a un quart de cinc.

El president

Es reprèn la sessió.

Compareixença del Sr. Lluís Cases i
Pallarès perquè aporti el seu testimoni
sobre l’objecte de la investigació, i es-
pecialment el seu criteri sobre els pro-
cediments de contractació administra-
tiva i sobre la possibilitat de reformes o
modificacions de la legislació relativa a
aquesta matèria (tram. 357-00200/07)

Bé. Continuem la sessió número 21, ara sí, amb la com-
pareixença del senyor Lluís Cases i Pallarès, que és
professor de dret administratiu a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, i autor –i per això està avui aquí, en
aquesta compareixença– de l’informe sobre contracta-
ció pública encarregat pel Ministerio de Hacienda, i
que avui ens farà, doncs, les explicacions i les conclu-
sions referents al que nosaltres estem investigant en
aquesta Comissió d’Investigació.

Hem de dir que faria una intervenció primera, i després
donaríem la paraula als grups parlamentaris i als ex-
perts per fer les preguntes concretes. Senyor Cases,
doncs, té la paraula.

El Sr. Lluís Cases i Pallarès (professor de dret admi-
nistratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona)

Bé. Bona tarda. Com ha dit el president de la Comissió,
comparec aquí com a professor titular de dret adminis-
tratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i com
a membre de la comissió d’experts que es va nomenar
el juliol del 2003 al Ministeri d’Hisenda per elaborar un
document que és públic, i que vostès poden haver exa-
minat, o que poden examinar en el futur, que és aquest
«Informe y conclusiones de la Comisión de Expertos
para el estudio y diagnóstico de la situación de la
contratación pública», no?

Cal dir, d’entrada, que no m’han..., no se m’han formu-
lat qüestions precises o qüestions concretes o qüestions
molt de detall sobre les que volien que es reflexionés.
Únicament, en la convocatòria de la meva comparei-
xença se m’ha fet una referència al meu criteri sobre els
procediments de contractació administrativa i sobre
possibilitat de reformes o modificacions de la legisla-
ció relativa a aquesta matèria, no?

Per això, com li he comentat abans al president, i ara
indicava, em correspon, em sembla, doncs, fer una re-
flexió inicial, una introducció, i aportar reflexions a tall
conceptual, reflexions a nivell, si vostès volen, més te-
òric, sense referir-me, potser, a detalls concrets, que
després al llarg del col·loqui, doncs, poden anar, o al
llarg de les preguntes poden anar sortint, però penso
que més que centrar-me en detalls molt puntuals o molt
concrets, em toca una anàlisi més conceptual a partir,
doncs, d’aquests treballs d’aquesta Comissió, no?

A banda que..., tant aquí com a la comissió tècnica,
doncs, hi han membres que, segur..., professors de re-
conegut prestigi, que poden, segur, aportar reflexions
de gran importància en l’àmbit o en la mira d’una re-
modelació o d’una reflexió sobre modificacions petites
o profundes de la legislació de contractes.

Jo volia estructurar la meva intervenció i començar
explicant una mica aquesta Comissió i què és el que es
buscava i quin era el meu paper en aquesta Comissió,
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creada el juny del 2003, i, després, centrar l’atenció en
quatre temes que a mi em semblen..., els que penso que
són els centrals, no?: una qüestió prèvia, però impor-
tant, a nivell competencial; qüestions relatives a l’àm-
bit subjectiu de la contractació administrativa; qüesti-
ons relatives a transparència i concurrència, i qüestions
relatives, en definitiva, al contracte administratiu, a
l’objecte, a la seva modificació, al tema de la subcon-
tractació, que em sembla, doncs, que són els temes que
vostès han estat treballant i que estan fent una feina
important de reflexió sobre aquests.

Aquesta Comissió es va instituir el juny del 2003, i
volia centrar, sobretot, quines eren les preocupacions o
quins eren els objectius, no?, d’aquesta Comissió
o perquè el Ministeri d’Hisenda, l’any 2003, decideix
impulsar-la, no? Jo crec que hi han com dos grans
blocs, no?, o dues grans idees capitals que ens porten a
aquesta reflexió.

La primera idea és l’impuls de les noves directives co-
munitàries, no? Tenim un paquet de noves directives
comunitàries que tenen bàsicament tres objectius, que
hem de tenir sempre presents: la creació de condicions
de concurrència per a l’adjudicació no discriminatòria
dels contractes, fomentant la competència, primer ob-
jectiu de la Directiva comunitària, no? –creació de con-
dicions de concurrència per a l’adjudicació no discrimi-
natòria dels contractes, fomentant la competència–;
segon objectiu, l’assignació racional dels fons públics,
seleccionant la millor oferta, mitjançant procediments
dels més senzills i econòmics possibles, i, en tercer lloc,
l’accés dels subministradors a un veritable mercat únic
reforçant la concurrència entre empreses.

Aquests eren diríem, de forma planera o, si em perme-
ten vostès, de forma més senzilla, els objectius o els
principis del paquet de directives històric i que hi ha un
nou paquet, doncs, important. I, per tant, l’Estat espa-
nyol el que havia de fer és treballar per intentar incor-
porar aquests principis i els seus detalls amb la regula-
ció de les directives en l’ordenament jurídic intern.

I, per això, part del treball de la Comissió era veure
com podíem reflexionar entorn d’aquests tres objectius
que persegueix la Directiva comunitària, no?

I després, preocupacions diríem més de l’Estat espa-
nyol, no?, o més centrades, no tant des de la perspec-
tiva comunitària, sinó més centrades en l’àmbit espa-
nyol tenint en compte, o partint d’una premissa o d’un
fet evident, no?, i és que estem davant d’una realitat
econòmica transcendental per al nostre Estat, per a la
nostra economia, i en molts sectors és un element de
joc important, no?

La contractació pública en molts sectors es converteix
en un element central de l’activitat econòmica de molts
operadors, malgrat que no hi han dades. I aquest és un
dels primers obstacles que ens vam trobar quan es van
iniciar els treballs de la Comissió, i la primera conclu-
sió es fa ressò d’aquesta qüestió, no?, que és la manca,
potser, de dades estructurades, de manca de dades ho-
mogeneïtzades, de manca de dades suficients per poder,
després, prendre criteri o valorar amb més cura, no?

Bé. En aquest entorn es volia avançar amb la introduc-
ció de noves tecnologies de la informació, a les quals

després em referiré més en detall i que crec que és un
element important per incrementar la concurrència i la
transparència en la contractació. I després millorar la
competència en determinats sectors regulats on en
aquell moment, diríem, recentment, no?, me’n vaig al
passat, en aquell moment, recentment, des d’organis-
mes sectorials, en especial de la Comissió del Mercat
de les Telecomunicacions, es feien reflexions interes-
sants sobre com opera la contractació pública en sectors
com pot ser, per exemple, el de la telefonia, no?, on va
haver-hi determinats informes que analitzaven determi-
nats processos de licitació en sectors extremament re-
gulats, no?

Aquest era l’entorn en què l’Estat, el Ministeri d’Hisen-
da, convoca..., o aquestes eren les preocupacions que
fan convocar aquesta Comissió.

La meva incorporació en aquesta Comissió –i vull fer-
ho exprés, diríem– ve d’un doble vessant, tant des d’un
vessant coneixedor del dret públic, però també reconei-
xedor i potser més profund dels temes de liberalització,
competència, de regulació, que hi havia una combina-
ció interessant de reflexions a fer sobre l’anàlisi com-
petitiu de les estructures de contractació pública, no?

Aquesta..., hi insisteixo, aquesta Comissió, doncs, ca-
dascú..., la Comissió era molt diversa i..., doncs, bé, el
producte es va publicar, es va fer..., el vam aprovar i es
va fer públic ara ja fa bastant temps, no?

Dit això, em centro en les qüestions que deia que em
volia centrar, no? Volia puntualitzar en termes generals
i després, si és el cas, doncs, potser fer alguna precisió.
Una qüestió prèvia, deia, important que és un tema
competencial. Vostès..., en la convocatòria que jo he
rebut s’indica expressament: «Possibilitat de reformes
o modificacions de la legislació relativa a aquesta ma-
tèria.» I jo crec que hem de tenir present en termes ge-
nerals dues qüestions rellevants sobre aquesta qüestió,
no?

La primera és un fet, segurament conegut per tots vos-
tès –per tots vostès–, que és la importància capital de
les directives comunitàries. Jo crec que es pot afirmar
que és en la instància comunitària on s’adopten una
part substancial de les decisions en la matèria, no? I a
vegades un, potser vist des de la distància, pot expres-
sar preocupació de si realment som plenament consci-
ents i fem tot el que hauríem de fer perquè aquestes
instàncies comunitàries adoptin aquestes polítiques que
després en la seva arribada, no?, al dia a dia, de les
nostres administracions públiques tinguin els marcs i
els paràmetres adequats. Per tant, òbviament, sempre
que pensem en la legislació de contractes o pensem en
reformes hi ha un marc clar i evident –fins que es refor-
mi, òbviament– que..., configurat per un conjunt de
directives transcendentals en la matèria, no?

I, en segon lloc, no podem passar per alt l’abast de la
competència legisladora de l’Estat, reconeguda en el...,
o atribuïda en l’article 149.1.18 de la Constitució, que
li atribueix competència per fer legislació bàsica o per
adoptar legislació bàsica en matèria de contractació
pública, no?

Això fa que el marge normatiu de la Generalitat, jo crec
que existeix, però, que sigui estret o no sigui extraordi-
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nàriament ampli, no? Hi ha alguna comunitat autòno-
ma que ha fet passes endavant en aquest sentit? Em ve
al cap el cas de Navarra on s’ha adoptat una legislació
pròpia de contractació pública, no? Però, sempre que
ens plantegem canvis, en aquesta matèria, no hem
d’oblidar o hem de tenir present que segurament can-
vis substancials, que després de les seves anàlisis es
poden proposar, tindran un rerefons competencial im-
portant, no?

Òbviament, això ens farà preguntar-nos, una qüestió
que no és objecte ni de la meva compareixença, ni de
la seva tasca, que és la lògica d’aquesta distribució
competencial on una part important de l’activitat de les
nostres administracions públiques ve determinada per
una legislació de la qual..., emanada per l’Estat o ema-
nada per les comunitats europees.

Un altre tema a què em volia referir era l’àmbit subjec-
tiu, no?, o dit d’una altra forma o dit d’una forma més
planera: qui ha d’aplicar la legislació de contractació
pública o la legislació de contractes de les administra-
cions públiques?

No és una pregunta..., al meu entendre no és una pre-
gunta sense importància, sinó que en la vida diària de
les nostres administracions i dels nostres contractes,
doncs, jo crec que no són pocs els dubtes i la manca, a
vegades, de clarificació d’aquest tema, no? Perquè avui
el sector públic català o fins i tot de les nostres adminis-
tracions locals és complex, no?, o és molt complex.

Òbviament, per una banda, tenim el que en diríem, si em
permeten vostès l’expressió, l’Administració pública
clàssica, no?, sigui Administració general de l’Estat, si-
gui Administració autonòmica o sigui Administració lo-
cal amb les diverses modalitats o variants, però, al costat
d’aquesta Administració, diríem, més, si em permeten, hi
insisteixo, clàssica, apareixen un seguit de personificaci-
ons, un seguit de personificacions que configuren un sec-
tor públic divers. Tenim entitats de dret públic. Tenim
societats mercantils. Tenim fundacions. Tenim un con-
junt d’un magma, no?, d’un conjunt que anomenem sec-
tor públic que té una personificació jurídica diferent, no?,
de la que en diem més clàssica, no?

I, actualment, no tinc dades suficients per afirmar-ho
amb rotunditat –jo no les tinc i em sembla que no exis-
teixen, però–, crec que es pot dir que una part, no sé si
important, o una bona part, diríem, de la contractació
de les administracions públiques avui es realitzen, en
termes de plena legalitat, en mans de societats mercan-
tils, cent per cent públiques o controlades directament
per les administracions públiques. No sé..., no tinc da-
des suficients, però la sensació, la meva sensació, no sé
si compartida, és aquesta.

Cal tenir en compte que aquesta diversificació, aquest
eixamplament del sector públic es va qualificar fa,
doncs, uns quants anys per la doctrina, no?, com una
certa fugida del dret administratiu, com un cert abando-
nament de les normes administratives, també, en part,
de les normes de contractació administrativa, per recau-
re en el marc de la contractació privada.

I deia, això, òbviament, són operacions plenament ajus-
tades a l’ordenament jurídic, com no podria ser d’una
altra forma, en l’estat de dret en el qual vivim.

Doncs, bé, l’àmbit subjectiu de la legislació de contrac-
tes, és a dir, els subjectes que han d’aplicar la Llei de
contractes s’ha anat eixamplant de forma considerable
a l’empara o a l’impuls, o amb la pressió de les direc-
tives comunitàries, i especialment de la interpretació
que el Tribunal de Justícia de les Comunitats de Lu-
xemburg ha anat dictant, no?, amb molts dubtes –amb
molts dubtes– i molts problemes, no? Al final, doncs,
per determinar si he o no he d’aplicar la Llei de con-
tractes, doncs, ens hem entretingut sovint bastant.

A Espanya, només cal fer referència que aquests temes
estan regulats en els primers articles de la Llei de con-
tractes i amb uns quants anys l’hem modificat de forma
successiva, no? Tenim la Llei històrica del 95, el Text
refós del 2000, amb una llei del 62..., la Llei 62/2003
la vam modificar, i ara, recentment, amb un dels últims
reials decrets llei del Govern, el 5/2005, hem tornat a
modificar. O sigui, estem constantment modificant qui
són els que han d’aplicar la Llei de contractes de les
administracions públiques, amb unes definicions que
els que som juristes ens poden entretenir, però els que
no sigui juristes i que intentin llegir aquest article,
doncs, podran tenir alguna dificultat.

Jo crec que avui..., i vaig a la proposta sobre aquest tema,
jo crec que avui cal defensar una opció clarament funci-
onal d’aquesta matèria i no una funció subjectiva, no? El
que és determinant, diríem, és l’objecte, el contracte i no
la persona jurídica que el firma o que el subscriu. M’im-
porta..., si em permeten l’expressió, m’importa poc si és
una persona jurídica privada, òbviament, si penja de les
administracions públiques, o si és l’Administració auto-
nòmica en el sentit més clàssic del terme.

I al que anem o al que ens porta això és a la noció..., al
concepte de poder, de poder adjudicador. I el que hem
de veure és, en cada cas, si aquell subjecte, sigui perso-
nalització de persona pública, sigui privada o sigui una
fundació, o sigui un ens de dret públic subjecte al dret
privat, és poder adjudicador en el sentit de les directi-
ves comunitàries, no?

Per tant, l’opció per un sector públic complex és plena-
ment legal, plenament ajustat a l’ordenament i no ad-
met, al meu entendre, discussió; però sí que crec que
caldria plantejar-se..., crec que es podria plantejar, cla-
rificar plenament la subjecció de les personificacions
del sector públic de la Generalitat de Catalunya, i en
quins casos han d’aplicar la Llei de contractes i
en quins termes s’ha d’aplicar la Llei de contractes, per-
què la qüestió no és precisa.

Per tant, crec que fóra bo clarificar, no?, que el sector
públic, almenys de la competència de la Generalitat, tin-
guéssim una definició precisa de quins són els subjectes
que han d’aplicar a la Llei de contactes, en quins casos,
perquè no sempre l’han d’aplicar, i en quins termes –i en
quins termes– han d’aplicar la Llei de contractes. I, a
continuació, caldria, al meu entendre, plantejar que s’es-
tablissin certs criteris homogeneïtzadors d’aquesta apli-
cació per a les diverses personificacions públiques amb
què s’articula el sector públic empresarial.

Volia, a continuació, com he dit al començament, fer
alguna referència sobre transparència i concurrència
amb la contractació, no? I aquí..., bé, jo sóc jurista, com
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he dit al començament, i hem de partir del que diu l’ar-
ticle 11 de la Llei de contractes, no? Diu: «Els contrac-
tes de les administracions s’ajustaran als principis de
publicitat i concurrència.» Perquè els principis de pu-
blicitat i concurrència són claus per assegurar la finali-
tat clàssica de la legislació de contractes, no? I és, per
una banda, la igualtat d’oportunitats, la igualtat d’opor-
tunitats entre els operadors, però, principalment, l’ob-
tenció de la millor oferta, i, per tant, obtenir el millor
rendiment dels fons públics, no? –obtenir el millor ren-
diment dels fons públics.

I aquesta publicitat que diu l’article 11, un dels articles
primers, s’articula mitjançant uns requisits i unes for-
malitats que, si em permeten vostès, de forma mol re-
sumida, de forma molt senzilla, es tradueix en un seguit
de publicacions dels diversos elements centrals del pro-
cés de contractació administrativa. Òbviament, no cor-
respon aquí explicar aquesta qüestió, sinó plantejar-se
amb què es podria millorar aquesta publicitat o aquest
fet més transparent, l’actuació de les administracions
públiques, i dic algunes qüestions a títol merament
enunciatiu i en el marc d’aquesta compareixença.

Un tema, primer, que ja s’hi ha fet una referència, que
és la utilització dels mitjans electrònics –la utilització
dels mitjans electrònics–, que poden permetre un segui-
ment permanent dels expedients administratius per a
tots els interessats –un seguiment permanent dels expe-
dients administratius per a tots els interessats.

La utilització de mitjans electrònics en el marc de la
contractació administrativa, jo crec que tots ho podem
compartir, pot simplificar el procés de contractació. En
primer lloc, pot simplificar el procés de contractació.
En segon lloc, pot reduir costos, costos a les adminis-
tracions i costos a les nostres empreses –reducció de
costos a l’Administració i reducció de costos als ope-
radors econòmics. I, en tercer lloc, jo diria que és faci-
litador d’una més gran transparència, d’una més gran
publicitat, d’una més gran transparència.

I aquí hem de tenir en compte que aquesta és una idea
que fa temps que circula, no? Al Llibre verd de l’any 96
sobre contractació pública a la Unió Europea ja es feia
una referència expressa a l’impuls d’aquestes matèries,
no? I si volen, vostès, més dades, el Pla d’acció i Euro-
pa 2005, aprovat en el Consell de Sevilla de l’any 2002,
es deia una cosa..., que es preveia que la tramitació de
gran part de la contractació administrativa per mitjans
electrònics seria una realitat abans d’acabar el 2005.

Si fem una aturada, no?, i fem una reflexió profunda
d’on estem, sense massa profunda, sinó una reflexió
d’on estem en aquesta matèria, jo diria que estem lluny,
lluny d’assolir aquests objectius. I, per tant, jo crec que
aquí tenim un camí gran a recórrer, un camí molt gran
a recórrer, que, entre moltes altres qüestions, segur
–entre moltes altres qüestions, segur–, pot afavorir una
més gran transparència en l’actuació administrativa.

I també deia que aquesta transparència, aquesta publi-
citat, es pot dir que es pot millorar en altres qüestions,
no? I dic també alguns exemples: en primer lloc, este-
nent la publicitat als plans d’inversió dels òrgans de
contractació administrativa. No crec que sigui un esforç
excessiu demanar una programació a les nostres auto-

ritats, a les nostres institucions públiques que facin
pública quina és la seva programació d’inversió, de
reclam d’inversió, no? Que facin públic quin és el seu
calendari, ja sigui de caràcter semestral, caràcter anu-
al, caràcter bianual... Això dependrà, evidentment, de la
matèria, de l’òrgan, de l’entitat de la contracta, etcète-
ra. Però..., programar, no?, intentar fer públic quin és el
teu pla d’inversió jo crec que porta transparència al
mercat, l’operador pot programar, pot planificar, pot
intervenir, amb més cauteles cap a futur, sobre quin és
el seu àmbit d’actuació en aquell àmbit, no?

Estendre la publicitat també, per exemple, als informes
tècnics que serveixin de base a l’expedient de contracta-
ció, als projectes i a la seva supervisió. Estendre la publi-
citat al replantejament del projectes. Estendre la publici-
tat als criteris de valoració i com apliquen en les
qualificacions la mesa de contractació, o estendre la pu-
blicitat als principals elements de la vida del contracte.

Òbviament, tot això s’ha de fer amb cura, no? Amb
cura per evitar..., per evitar una tasca excessivament
feixuga a les nostres administracions públiques i que
generin eficiències en el dia a dia, no?, que generi
ineficiències o una tasca excessivament feixuga, o ex-
cessivament complexa a les administracions públiques;
amb cura també per temes de confidencialitat, no?; amb
cura també per temes de secrets comercials que puguin
plantejar-se en el marc d’algun expedient concret, no?
Però jo crec que tot el que sigui estendre, no?, estendre
la publicitat dels diversos elements del dia a dia del
contracte crec que fora bo per incrementar aquesta
transparència a la que fa referència l’article 11 de la
Llei.

I deia que l’article 11 parla de transparència i concur-
rència, no?, perquè la concurrència, la competència és
un element capital per a l’èxit de la contractació admi-
nistrativa, no? I, per tant, si em permeten, algunes refle-
xions segurament prou conegudes per tots vostès sobre
què implica la concurrència des d’aquesta perspectiva,
des d’una perspectiva molt teòrica, si vostès volen te-
òrica, no?, però des de la previsió de clàusules o con-
dicions discriminatòries en els plecs –cosa que evident-
ment és òbvia, no?–, o la prohibició de drets de
tempteig, o la prohibició de presentar diverses ofertes
per un mateix licitador –risc que de vegades succeeix
en mons empresarials, doncs, complexos–, o la prohi-
bició d’introduir alteracions substancials després de
l’adjudicació del contracte –temes als quals em referi-
ré després–, o la prohibició de contractes amb artifici-
al amplitud d’objecte o amb artificial divisió amb lots,
de contractes, no? I, en definitiva, la concurrència el
que requereix són criteris clars i precisos de la valora-
ció de les pliques, i, per tant, de les ofertes que els ope-
radors econòmics del mercat ens presenten per ser ad-
judicataris del nostre contracte.

Per acabar aquests minuts, que em penso que tampoc
no era el moment jo que m’estengués, algunes reflexi-
ons sobre el tema del contracte, no? El contracte, vull
parlar del tema de l’objecte i vull parlar del tema de la
modificació i vull parlar del tema de la subcontractació.
Òbviament, amb un to, amb una perspectiva, com he dit
al començament, conceptual, quedant a la seva dispo-
sició per tot allò que estimin, vostès, convenient.
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De nou, començo amb l’article, no?, perquè l’article és
molt..., sí, vostès em diran superflu o molt genèric, però
l’article 13 de la Llei ens diu una cosa molt important,
al meu entendre, i que no hem d’oblidar, i és que els
contractes han de tenir un objecte determinat. I jo crec
que aquí és un tema central, no?, que és la determina-
ció de l’objecte del contracte. L’article 13 diu: «L’ob-
jecte ha de ser determinat.» I ens diu, desprès: «Cal un
expedient administratiu on s’ha de justificar la necessi-
tat de l’objecte per a les finalitats del servei públic.»
Això..., estic llegint ara, transcrivint el que deia l’arti-
cle 13: «Objecte determinat i expedient administratiu
que justifiqui la necessitat de l’objecte per a les finali-
tats del servei públic.»

I jo crec que aquí és on hem de prestar o les nostres
administracions públiques han de prestar una gran aten-
ció, no?, una atenció màxima, que és la definició de
l’objecte del que ha de sortir a concurs. Perquè en la
determinació de l’objecte el que estem és configurant
el mercat dels potencials licitadors. És en aquell mo-
ment quan estem determinant quins són les empreses,
els senyors o les senyores, que poden venir a participar
en el nostre concurs. Si eixamplem excessivament l’ob-
jecte o el reduïm de forma artificial, podem incórrer en
un risc de reducció de la competència, de reducció ar-
tificial de la competència.

Per tant, insisteixo que calen esforços, cal..., és a dir,
més recursos, cal més atenció, més cura a la definició
de l’objecte. I cal un bon expedient administratiu –un
bon expedient administratiu–, i entendre l’expedient
administratiu com un vehicle, no?, com un tràmit, però
com un vehicle que ens permetrà adoptar, en primer
lloc, la solució més legal –cosa òbvia en l’estat de dret
en què estem–, però després expedient administratiu,
vehicle, tràmit, conducció que ens permetrà adoptar la
decisió, com deia la Llei de procediment administratiu
de la dècada dels cinquanta, més encertada i més opor-
tuna. Perquè l’expedient administratiu, bàsicament, on
han d’encavalcar-se, on s’hi han d’introduir reflexions,
suggeriments, contravencions, contradiccions, proble-
mes..., és en aquest marc on s’ha de valorar, per part de
l’autoritat administrativa que ha de prendre la decisió,
totes aquestes contravencions, problemes, contraindica-
cions, incidències, per adoptar, com deia, hi insisteixo,
la Llei de procediment de la dècada del cinquanta,
adoptar la decisió més legal, cosa que és òbvia, però
també més encertada i més oportuna; més encertada i
més oportuna que són conceptes, al meu entendre, ca-
pitals –capitals.

Per tant, aquesta seria, jo ho crec, una recomanació im-
portant, no? Que és que no perdem de vista que potser
alguns dels temes que ens ocupen deriven d’una mala
definició dels subjectes dels nostres contractes, no?

Però el que és evident és que per molt bé que treballem
–per molt bé que treballem– hi ha possibilitat que el
contracte hagi de ser modificat durant la seva vida,
durant la seva execució. Per tant, voldria fer alguna re-
flexió de la modificació del contracte.

I aquesta reflexió, d’entrada, no potser una altra que
aquesta modificació del contracte és una manifestació
del que en dret administratiu en diem una de les potes-
tats exorbitants de l’Administració pública, no?, aquest

ius variandi de l’Administració pública que li permet,
de forma unilateral, canviar allò que tenim pactat entre
dos persones jurídiques, no?; cosa que en el món privat,
fóra que vostè sigui una empresa de mercat dominant,
difícilment podran imposar a una part amb la qual han
firmat un contracte una modificació unilateral d’aquest.

La modificació del contracte té aquesta perspectiva ini-
cial, no? I és que estem davant d’una potestat exorbi-
tant, d’una capacitat unilateral de l’Administració pú-
blica de modificar allò que tenim subscrit. I, per tant, la
regulació de la modificació dels contractes que tenim a
les nostres lleis, és una regulació per protegir l’interès
general, però per protegir els interessos del contractis-
ta davant dels canvis de parer de les administracions
públiques. I així jo crec que es contemplen les diverses
evolucions normatives que s’han produït.

Deia, que, evidentment, per molt que treballem, per
molta cura, per molts recursos, per molta atenció que
fem en l’objecte del contracte, és possible –és possible–
que en contractes complexos o de llarga durada sigui
necessari atendre’n la modificació. I no vull desconèi-
xer, i crec que no es pot desconèixer, que es pugui plan-
tejar el risc que les modificacions del contracte puguin
arribar a desvirtuar el caràcter competitiu de l’adjudi-
cació inicial, perquè el contracte que s’executa i el preu
no és el que jo vaig poder fer la licitació. I, per tant, jo
crec que aquest risc tampoc no el vull passar..., no el
vull passar per alt, no es pot desconèixer, no?

A més, hem de tenir en compte que, malgrat que legal-
ment és possible adjudicar la modificació en uns deter-
minats entorns normatius, que hi ha detalls en la regu-
lació, és possible adjudicar la modificació a una altra
empresa, en la pràctica resulta extraordinàriament im-
probable que això succeeixi per la impossibilitat de
determinar les responsabilitats successives dels diver-
sos operadors que hi intervenen. Per tant, aquella em-
presa serà la que es quedi en l’operació.

I la modificació, hi insisteixo, que es regula per prote-
gir l’interès general, que pot requerir, de forma impres-
cindible, un ajust en les prestacions o en el traçat o en
el que sigui, en l’objecte constructiu, per ajustar-se
millor a l’interès general.

Davant d’aquestes reflexions molt obertes, jo faria al-
gunes idees, no?, algunes qüestions. De nou, em per-
meto la insistència de destacar la màxima importància
de la definició de l’objecte de la contractació. Quan
més precís, hi insisteixo –i perdó per la insistència–,
més atenció, més cura, menys risc, menys risc de mo-
dificats successius.

En segon lloc, jo diria, potenciar la direcció facultati-
va, perquè és la peça clau dels modificats o una de les
peces claus dels modificats, i, per tant, cal reclamar un
màxim rigor en la seva tasca, i, en cas d’externalització,
cal vetllar perquè aquesta licitació i el plec asseguri el
rigor en l’execució de la tasca encomanada a la direc-
ció facultativa.

En tercer lloc, diria introduir mecanismes de publicitat
de les modificacions del contracte. Abans m’he referit
a algunes qüestions d’aquestes, no? No ho sé, podríem
dir la mateixa publicitat que va tenir el contracte inici-
al o que va tenir tot el contracte. Avui en dia em sem-
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bla que les modificacions no són objecte de cap publi-
citat, i, per tant, em sembla oportú, més enllà de les que
corresponguin a l’expedient, em sembla oportú que
transcendeixi. I, si em permeten l’expressió..., i perdó,
president, però no passa res, si hem d’ajustar, no?, si
hem d’ajustar la nostra escola o el nostre equipament o
la nostra autopista o la nostra via, doncs, ho fem públic,
i les seves explicacions tindrà.

Perquè això porta a la quarta idea que és reiterar l’exi-
gència de l’expedient administratiu, no?, d’un expedi-
ent administratiu que està contemplat a la legislació de
contractes, amb les diverses vicissituds que pot tenir
aquest contracte, i un expedient administratiu on, evi-
dentment, cal assegurar l’existència d’aquest interès
públic que ha de ser present, òbviament, com mana la
Constitució, en tota l’actuació de les nostres adminis-
tracions públiques.

Una reflexió, també, sobre el tema de la subcontracta-
ció, no? Estem davant d’una realitat econòmica i legal
i que no podem tampoc obviar. Bé. Aquí tenim una
previsió legal clara que és l’article 115 de la Llei, i és
que el que aquest article diu és que la subcontractació
pot arribar, si el plec no diu el contrari, fins al 50 per
cent del preu del contracte. I, si ho miren en l’àmbit...,
amb una perspectiva evolutiva, el que es percep és que
hi ha una tendència a protegir els subcontractistes. Si un
agafa les diverses lleis i les va analitzant i les posa en
paral·lel, la figura aquesta, el que veiem és que el legis-
lador busca una més gran protecció del subcontractista,
no?, amb les relacions amb l’adjudicatari del contrac-
te, no?

Aquí, la reflexió que crec que em correspon o que vo-
lia fer és, per una banda, tornar... –i hi insisteixo de nou,
i disculpes per la insistència–, tornar de nou al fet que
el tema és l’objecte del contracte, quin objecte volem
que realitzi aquesta empresa que volem seleccionar,
més –més– la selecció del judicatari, on intervindran
temes d’exigència de solvència tècnica i mitjans per
executar l’obra, i tot el tema de la classificació i solvèn-
cia, que desprès tenen, vostès, la compareixença del
senyor Pedrós, molt més expert que jo en tot i també en
aquesta matèria en concret, no? Per tant, si fem objec-
tes amplis..., si fem objectes amplis de contracte, per-
què aquesta és la realitat del nostre producte que volem
treure, tenim una previsió legal que diu que si el plec no
diu res, fins al 50 per cent, i tenim unes exigències de
solvència que són les que són, serà evident que la situ-
ació o l’aparició de la figura del subcontractista segu-
rament serà certament necessària per a l’execució
de l’obra pública en qüestió, no?, centrant el tema en
l’obra pública.

Finalment, voldria fer algunes referències entorn a
qüestions relatives a l’adjudicació, molt ràpides. En
primer lloc, un té la sensació, des de fora, que tenim
unes molt bones meses de contractació per fer una part
important de feina, però que potser les meses de con-
tractació no ostenten la..., o no ostenten suficientment
la competència suficient per fer totes les tasques que ha
de fer una mesa de contractació, no?, i, especialment,
no la part jurídica, que aquí, doncs, ens entretenim molt
mirant si la capacitat, si els estatuts estan inscrits, no
estan inscrits, i tota aquesta història, però, de vegades,

un té la sensació que les meses de contractació caldria
potenciar-les des de la perspectiva del vessant tècnic,
no?, malgrat que es pot anar a buscar externs, etcètera,
jo crec que fóra bo pensar, reflexionar si hem d’incor-
porar aquesta qüestió en la mateixa mesa de contracta-
ció.

En segon lloc, una reflexió que en el Ministeri de Fo-
ment practiquen..., una pràctica que en el Ministeri de
Foment practiquen i que a mi em sembla rellevant i que
l’explico sempre que puc, que és valorar els elements
tècnics de l’oferta abans de l’oferta econòmica, no?, en
concursos, no? És a dir, introduir una reflexió de la part
tècnica del projecte abans que de l’oferta econòmica.

Des d’una perspectiva teòrica vostès em diran..., o jo
diré que és igual, no?, però hi ha un risc de contamina-
ció, i em permeto l’expressió, vull dir..., jo, que un cop
feta l’oferta econòmica condicioni l’anàlisi tècnica de
l’oferta. En canvi, si fem l’anàlisi tècnica primer, po-
sem tots en pla d’igualtat i desprès anem a obrir el so-
bre de l’oferta econòmica. I, per tant, jo crec que aques-
ta és una pràctica que el Ministeri de Foment fa i crec
que..., em sembla interessant, no causa cap problema a
ningú, i em sembla que és una bona pràctica, no?

I acabo amb alguna reflexió sobre el concurs/subhasta
i de vegades la discussió... En la Comissió ens vam
entretenir una mica sobre aquesta qüestió, i acabo dient
que, al meu entendre, no són..., a vegades es veuen com
a intercanviables i no són en absolut intercanviables,
són formes d’adjudicació que responen a una realitat
diferent, no? –a una realitat diferent. El concurs ha de
ser aplicable en aquells supòsits on realment hi ha ele-
ment tècnic, element de valoració diferent de l’econò-
mic en presència, no?, i a vegades es corre el risc que
siguin intercanviables, no?

Bé. Aquestes són... –he estirat potser una mica més el
temps que el president m’havia concedit–, aquestes són
reflexions, hi insisteixo, de tall conceptual, de tall ge-
nèric, que espero que els siguin d’utilitat en la seva tas-
ca, complexa. I, quedo..., si hi ha alguna pregunta, que-
do a la seva disposició.

El president

Gràcies, senyor Cases per la seva explicació. Comen-
cem, doncs, el torn dels grups parlamentaris. Té la pa-
raula, doncs, el senyor Rull, en nom de Convergència
i Unió. (Veus de fons.) Perdó, senyor Puigdomènech,
doncs, té la paraula.

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Gràcies, senyor president. I gràcies, senyor Cases. En
primer lloc, volem agrair des de Convergència i Unió
les seves explicacions i també el bon treball fet per la
comissió d’experts amb aquest Informe presentat a
l’abril, ja fa pràcticament un any.

Mirant detingudament l’Informe que van presentar, una
de les primeres qüestions que volíem abordar, i lligant
amb el que ha dit vostè al principi, que a Catalunya te-
nim un marge normatiu estret o petit per regular en
matèria de contractació, i, més enllà del que la Ponèn-
cia de l’Estatut també pugui treballar en aquestes qües-
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tions, aquí en l’Informe hi ha, sí, unes dades que ens
han semblat rellevants, perquè totes van referides al
2002, l’any abans d’elaborar l’Informe. Però, per
exemple, sobre el volum de licitació d’obra pública en
comunitats autònomes ens ha cridat l’atenció que Ca-
talunya és, de llarg, però de llarg, la que, com a comu-
nitat autònoma, té un volum de licitació per les matei-
xes entitats territorials –Generalitat i ajuntaments–
respecte a la resta de comunitats autònomes. Pràctica-
ment més del 25 per cent de tot el volum de licitació
d’obra pública de comunitats autònomes, tret l’Estat, és
la de Catalunya. També…, no ens ha cridat l’atenció,
perquè és un debat recurrent, el de la inversió de l’Es-
tat a les comunitats autònomes, que, en el cas de l’Es-
tat, des de fa anys també, Catalunya malauradament no
està pas de les primeres, no?

Però, aprofito aquestes dades que estan aquí per plan-
tejar..., si bé és evident que tenim competència per de-
cidir en què invertim, no seria bo, si Catalunya té un
volum de licitació i d’inversió tan elevat que també tin-
gués més capacitat per dir com fem…, quines són les
regles de joc per a aquesta inversió?

I faig la pregunta en el marc de la Unió Europea i res-
pectant sempre els principis de publicitat, concurrèn-
cia..., és a dir, les directrius d’igualtat, no-discrimina-
ció, que ens marquen les directives europees. Però no
hi hauria un element…, no és l’únic, però aquest que
aporto del seu Informe i quantitatiu afegit perquè Ca-
talunya també pogués tenir el seu marge per..., igual
que a l’hora de…, la capacitat normativa respecte el
que es paga, en matèria tributària? Doncs, també, qui-
nes són les regles de joc de com s’inverteix?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Gràcies. Bé. Jo crec que l’Informe aquest va constituir
una tasca important d’agrupació d’aquestes dades. Atès
que són dades que són dificultoses, de vegades, de lo-
calitzar, i que posen de manifest, doncs, aquesta reali-
tat important, no?, quantitativament molt important, de
la contractació pública. Tot i que són dades que jo di-
ria que hauríem de tractar amb certa cura, perquè res-
pecte a la seva…, no les podríem qualificar d’oficials,
sinó que…, un fons, un fons molt divers.

Sobre el tema de la capacitat normativa, he explicat,
doncs, quina és la situació. Crec que és un tema que em
sobrepassa, segurament, a mi. Per tant, jo l’únic que
diria és que en el marc competencial actual, és a dir,
Constitució, estatuts, doncs, potser fóra bo insistir en la
participació de la Generalitat de Catalunya en el marc
d’alguna conferència sectorial –que, fins i tot, es plan-
tejava instituir en el marc d’aquesta Comissió– per tre-
ballar sobre contractació pública. Perquè tens una bona
part de l’actuació de les administracions públiques sot-
mesa a la legislació bàsica estatal.

Però, bé, això suposo que en el marc del nou Estatut i
de les reflexions sobre el desenvolupament de l’estat
autonòmic potser fóra bo que hi hagués alguna reflexió
en aquest sentit.

El president

Senyor Puigdomènech...

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Sí, gràcies. Una altra qüestió de l’Informe. Si vostès
analitzen la problemàtica de la contractació de l’obra
pública en general, les diferents administracions, i la
distinció més important que he pogut veure és entre
municipis petits, pels seus problemes de capacitats eco-
nòmiques i de personal, respecte als altres.

Respecte als altres, la pregunta seria: creu que hi ha
elements diferenciadors rellevants entre les pràctiques
i l’exercici en matèria de contractació de les diferents
administracions, Estat, Generalitat o grans ajuntaments
o altres grans entitats locals a Catalunya?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Puigdomènech i Cantó

La Comissió el que va intentar és reflexionar sobre una
qüestió que jo penso que és important, no?, i és que,
teòricament…, perdó, retiro el «teòricament», la Llei
de contractes s’aplica a totes les administracions públi-
ques, als centenars de municipis que tenim, per exem-
ple, a Catalunya, no? I aquí sí que vam fer alguna dis-
quisició i alguna reflexió, que a mi em sembla
interessant, sobre aquest tema.

Respecte a la pregunta en concret, jo diria que a grans
municipis i a nivell autonòmic respecte a l’Estat jo no
apreciaria grans diferències, grans distincions.

El president

Senyor Puigdomènech...

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Gràcies. En les trenta-cinc conclusions que vostès, i
propostes, que fan hi ha una sèrie de qüestions que…,
clar, l’Informe és d’abril del 2004. Vostè ja ens ha avan-
çat alguna cosa. Però..., i amb això acabaria, senyor
president, si li sembla apunto diverses qüestions per
saber quin és l’estat en aquest moment.

Ens ha parlat, vostè, d’ampliar l’abast de quin és el
poder contractador, les administracions que contracten.
Em consta que en això s’ha anat avançant, ampliant ara,
últimament, també…, incloent fundacions, etcètera;
però voldríem saber, respecte a algunes qüestions, quin
és, en aquest moment, què s’ha fet durant el 2004 i
2005, si els han fet cas amb aquestes propostes o estem
allà on estàvem, no?

Per exemple: quan vostès proposen que es creï un por-
tal únic de contractació per internet, que seria un ele-
ment potser interessant, important, de transparència,
això s’ha fet?

Quan vostès demanen o demanaven un registre únic de
licitadors, que facilitaria molt el que cada vegada que
una empresa es presenta en un concurs no hagi de pre-
sentar tota la documentació genèrica que sempre és la
mateixa?
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Per exemple, quan vostès recomanen precisar més les
prohibicions per contractar, s’ha anat més enllà en
això?

Quan vostès parlen dels projectes modificats, que hi
hagi més publicitat amb notificació concreta..., s’ha fet
alguna cosa, a nivell d’Estat, a nivell de Catalunya?

Del Pla d’acció Europa 2005, en matèria d’internet ja
ens ho ha dit, que no estem allà on voldríem.

Bé. Acabo, en tot cas, aquestes qüestions, i suposo que
els altres companys ja en plantejaran d’altres.

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Ràpidament. Bé. Jo crec que la Comissió va acabar les
seves tasques en una…, i, a continuació, es va produir
un canvi de responsabilitat en el Ministeri d’Hisenda,
que, a més, es va agrupar de nou. I, per tant, això va
suposar, doncs, una certa paralització dels treballs que
aquesta Comissió podia posar sobre la taula.

El que també em consta és que…, em consta, i a més és
imprescindible, que l’Estat espanyol procedeixi a adop-
tar les noves directives comunitàries. I, per tant, em
consta que, des del Ministeri d’Economia, s’està treba-
llant en aquesta línia.

El que no li sé dir ara és si seguiran o no seguiran
aquestes recomanacions, perquè evidentment el treball
es va acabar, estan posades allà sobre. I, per tant, no tinc
coneixement sobre quin és el grau de voluntat de com-
plir. El que em consta clarament és que s’està treballant
per transposar, i segurament que bona part de les refle-
xions aquí introduïdes hauran de ser objecte de treball.

El president

Gràcies, senyor Cases. És el torn, doncs, del Grup So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi. Senyor Terrades...

El Sr. Terrades i Santacreu

Gràcies, senyor president. Primer de tot, donar-li les
gràcies, al senyor Cases, per la seva compareixença i
per ser un dels partícips del magnífic treball d’experts
a què ja s’ha fet referència anteriorment.

Suposo que a l’hora de fer el treball, per avalar les se-
ves conclusions en el Ministeri, vostès devien compa-
rar la contractació pública a nivell de l’Estat, també la
que es produïa a diverses comunitats autònomes, no?,
com la nostra.

Vostè ens ha fet referència a l’article 11 de la Llei de
contractes, pel que feia referència als principis de publi-
citat i concurrència; és a dir, de la transparència, en de-
finitiva. Aquest és un tema que també afecta les societats
mercantils públiques. Ho diu una disposició addicional
del mateix Text refós de la Llei de contractes.

Per tant, vostè, com a coneixedor de la contractació
pública, i tenint en compte que en aquesta Comissió
han tingut impressions de tot, vostè creu que les direc-
tives europees, la transposició de les directives europe-

es a què vostè ha fet referència –el tema de fomentar la
competència, d’assignació racional dels recursos eco-
nòmics, que el mercat fos obert, fos únic–, aquesta
transposició les administracions o l’Administració pú-
blica de Catalunya, en aquest cas, concretada en la
Generalitat de Catalunya, fa una bona transposició
d’aquestes directives europees o encara ens queda molt
camí per recórrer?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Jo el que crec és que aquest és un tema on, diguéssim,
els juristes estaríem..., en castellà en diem terreno
abonado, no?, perquè són successius els dubtes que
tens, fins i tot, hi insisteixo, de la lectura dels diversos
articles que s’han anat succeint, un darrere l’altre,
doncs…

Per tant, jo diria que està en una situació legalment poc
precisa, no?, i que diria que l’última reforma feta,
doncs, com he dit abans, en l’últim Reial decret llei, per
part del Govern, el Reial decret llei 5/2005, d’11 de
març, certament jo crec que estem finalment encertant
el tret, no?, encertant l’acció per determinar quins són
els subjectes.

El que cal esperar és que, a partir d’ara, aquests dubtes
s’esvaeixin i cal esperar, doncs, que aquest sector pú-
blic difós que vostè deia, aquestes empreses mercantils,
apliquin la Llei de contractes o els termes de la Llei de
contractes a què estan obligats per l’article 2.

Per això a mi em semblava oportuna alguna reflexió en
el sentit que fora bo clarificar-ho d’una vegada, no?, i
per un moment cap endavant tots els gestors de les
empreses públiques catalanes tinguessin clara quina és
la seva posició sobre aquest tema.

El president

Senyor Terrades...

El Sr. Terrades i Santacreu

Sí. Ja que estem avui amb les reflexions conceptuals,
que vostè ha parlat..., ens ha parlat de la terminació de
l’objecte, també. A mi hi ha un tema que sempre m’ha
sobtat i que, en tot cas, li demano una reflexió també
conceptual.

És a dir, jo no m’acabo d’explicar per què sempre hi ha
tants modificats. És a dir, aquí comencem una obra o
adjudiquem una obra, i, moltes vegades, o alguns dels
casos que ens han ocupat, en el mateix moment ja s’ini-
cien els modificats. I, per tant, fins i tot, podem arribar
a desnaturalitzar l’objecte del contracte inicial.

Vostè, què creu que hauríem de modificar en els plecs
per tal que totes aquestes circumstàncies no s’acabin
produint, i no comencem a veure un reguitzell de mo-
dificats al llarg de les obres públiques?

El president

Senyor Cases...
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El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Jo crec que el tema rellevant, no?, perquè, a més, se-
guint el fil conductor ens porta aquest risc, no?, que hi
hagi un perjudici de la competència. Perquè aquella
obra que finalment s’executa i a aquell preu jo no vaig
poder fer la plica, perquè no sabia que el contracte,
l’objecte fos aquell, no? Per tant, jo crec que aquí en fer
els modificats s’ha d’anar amb cura.

La meva impressió, la meva impressió és que no..., a
vegades, no treballem suficientment en el marc
d’aquest expedient administratiu que ens ha de servir
això, de definir l’objecte més oportú i l’objecte més
encertat no...,, potser no fem el treball preparatori su-
ficient per determinar quina és la millor decisió públi-
ca en cada cas.

Aquesta és la meva percepció, vist, diguéssim, des de
la distància, eh?, vist des de fora.

El president

Senyor Terrades...

El Sr. Terrades i Santacreu

En la seva intervenció, si no ho he entès malament, hi
havia implícita una certa crítica a la possibilitat... –jo sé
que ara es pot fer, però–, a la possibilitat que en el
mateix procés d’oferta, per part dels futurs contractis-
tes –per tant, en aquests moments, ofertants–, hi pugui
haver diverses ofertes, no?, del mateix contractista?:
l’oferta base i les variants.

I aquí hem pogut observar com, a vegades, l’oferta va-
riant, és a dir, l’oferta base s’ajustava més o menys a la
baixa mitjana que preveia l’Administració, i les ofertes
variants, que finalment eren les guanyadores, s’allunya-
ven, no?, d’aquesta…

I també voldria conèixer, des d’aquest punt de vista de
reflexió teòrica que ens pot aportar vostè, si vostè creu
que les variants no haurien d’existir com a tal. I, per
tant, el projectista hauria d’afinar molt més, i, per tant,
l’Administració hauria de treure a concurs projectes
molt més tancats en la seva definició i en el seu preu.

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Sí. En aquest cas, diguéssim, no estaríem davant
d’una..., òbviament, com vostè mateix deia, davant
d’una modificació contractual, sinó que estem en una
qüestió prèvia, no?, perquè, diguéssim, l’adaptació
d’una variant o l’acceptació d’una variant per part de
l’òrgan de contractació generaria un contracte adminis-
tratiu que hauria de tenir la seva vida, la seva execució,
no?

En primer lloc, l’acceptació de variants o no accepta-
ció, primer, és una potestat administrativa. I jo, com a
Administració pública contractant, puc decidir que no
accepto variants en el meu plec, perquè jo tinc molt clar
el que vull fer. Jo tinc molt clar l’escola que vull cons-
truir, l’autopista que vull fer o el port que vull construir,

etcètera. I, per tant, jo, com a Administració pública, el
primer –si em sembla recordar correctament les nor-
mes, i, si no, em corregiran–, com a Administració puc
decidir: «No accepto variants. Aquest és el meu objecte
i vostès facin el preu o el que vostès estimin conveni-
ent. I, si vostè es pensa que el port hauria sigut millor
3 quilòmetres més enllà, doncs, escolti’m, mala sort,
perquè jo sóc l’autoritat pública i estic investit de la
defensa de l’interès general que em pertoca i de la res-
ponsabilitat democràtica que els meus electors m’exi-
giran, no?” Per tant, la primera part de la resposta ani-
ria aquí, és a dir, l’Administració pública ho té molt bé:
«No accepto variants.»

Ara bé, un cop accepto variants, jo crec que la variant
el que demanda –el que demanda–, principalment, és la
màxima transparència perquè tots els licitadors puguin
entendre realment el que busca l’Administració amb
aquell objecte, no? Perquè el problema de la variant és
quan hi ha indefinició de quin és l’objecte que realment
està pretenent l’Administració, perquè..., variants sobre
què? Sobre el color de les parets?, sobre si faig una
planta baixa més quatre o faig un soterrani, no? Això no
són variants.

Per tant, jo crec que la qüestió de la variant se centra,
principalment, en la igualtat d’oportunitats, en la igual-
tat d’armes de tots els licitadors. Que tots tinguin la
mateixa informació per poder valorar realment què és
el que busca l’Administració pública amb aquell con-
tracte. Un cop tots som partícips d’aquesta informació,
si la seva és l’oferta que s’ajusta més a l’interès gene-
ral, doncs, tindrà tots els punts de guanyar el contrac-
te, no?

El president

Senyor Terrades...

El Sr. Terrades i Santacreu

Sí, una darrera pregunta. Vostè ha parlat de la importàn-
cia de l’expedient administratiu, no? Aquí, en els casos
que ens han ocupat hem pogut veure que hi havia una
adjudicació d’obres que ho feia una empresa pública de
la Generalitat. Aquesta empresa pública generalment el
que feia era controlar les desviacions pressupostàries,
bàsicament.

La direcció facultativa era plenipotenciària a l’hora de
prendre decisions, i, a vegades, fa la sensació que l’Ad-
ministració, que tenia fins i tot externalitzat el mateix
control de l’obra –això que ara s’ha fet famós, de l’au-
tocontrol– no arribava o tenia percepcions llunyanes
del que estava passant en aquella obra, no?

La modificació del contracte té uns límits formals que
fixa el mateix article 146 de la Llei de contractes, no?
En tot cas, té limitacions del formal i material, eh? Això
que també hem vist aquí, que alguns modificats s’apro-
vaven finalment, o sembla que s’aprovaven finalment,
al final de l’obra, vostè no creu que és una certa perver-
sió de la mateixa Llei de contractes i que seria bo que
l’Administració complís, estrictament, els tràmits dels
expedients administratius i els terminis per tal de tenir,
fins i tot, un control d’aquelles coses que estan passant
en el transcurs o en el temps de realització de l’obra?
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El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Bé. En termes generals, no?, com vostè em deia... Jo
crec l’expedient administratiu és capital. És capital per
assegurar la defensa de l’interès general i l’interès pú-
blic, que és el que correspon a l’Administració, no? I
els expedients, diguéssim, la legislació, jo diria que
poques vegades –poques vegades– demana expedients
perquè sí o mai.

I, per tant, quan ens demana que aquell contracte que
es va adjudicar, en cas de modificació, que és raonable
que sigui així que s’hagi de modificar, perquè hi hagi
un canvi de criteri o un canvi material, i, per tant, l’hem
de modificar, és imprescindible que existeixi l’expedi-
ent administratiu acreditatiu d’aquest interès general
que justifiqui aquest canvi, no? A mi em sembla que és
imprescindible. I, a més, ho diu la Llei de contractes,
vull dir que no hi ha cap mena de dubte, no?

El que passa és que hem de preveure que fins i tot la
mateixa Llei de contractes intenta combinar aquestes
formalitats, que són formalitats i que en el dia a dia,
doncs, existeixen en el que és la vida de l’execució,
no?, i que hi han uns límits, com vostè bé deia, mate-
rials i quantitatius, no? I el que cal és veure com la
nostra organització administrativa, que hem d’intentar
que sigui la més eficient i la més àgil, i donar resposta
a les demandes i a les noves preocupacions, hem de
preparar-la per donar resposta també a situacions on
s’introdueixen modificacions, perquè és lògic que se
n’hi introdueixin, no? I el que no val, al meu entendre,
és tenir una organització administrativa molt bona ad-
judicant contractes que després no està preparada per
donar resposta quan cal modificar-los, no?

I aquí jo crec que les exigències, que vostè segur que
coneix i que vostè, a més, em deia a l’article 145,
doncs, exigeixen un seguit de requisits que són impres-
cindibles de complir per poder estar plenament segurs
en la defensa de l’interès general.

El president

Gràcies, senyor Terrades. El torn del senyor Amorós, en
nom del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.

El Sr. Amorós i March

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Cases. Miri,
m’ha agradat molt una cosa que ha dit, i és la importàn-
cia que dóna a l’expedient administratiu. Perquè per
aquesta Comissió han circulat molts responsables de
GISA i exresponsables de GISA que ens han dit:
«Home, sí que ho vam fer en projecte, era diferent del
projecte original, només li faltava tramitar, però anà-
vem fent mentrestant, no?»

Per tant, m’agradaria que em digués: vostè creu que
l’expedient administratiu dóna garanties al ciutadà?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

L’expedient administratiu dóna garanties al ciutadà.

El Sr. Amorós i March

No es podria esperar menys d’un professional del dret
administratiu, no?, però és evident que tenia ganes que
fes aquesta afirmació, perquè sembla com si es pogués
operar modificant projectes i que això no afecti per res
a les garanties perquè al capdavall només era un ex-
pedient administratiu.

Per tant, feta aquesta afirmació, i entenent que la seva
intervenció fins ara ha estat en un marc conceptual,
entengui vostè, també, que l’origen d’aquesta Comis-
sió no comença en el marc conceptual, sinó que comen-
ça en el marc molt concret, no?

Per tant, jo li volia parlar d’algunes errades del sistema,
d’algunes ocasions en què el sistema ha tingut forats, i,
a vegades, presumptament, i, per tant, utilitzaré termes
genèrics per ser correcte..., a vegades presumptament,
a vegades provadament judicialment, doncs, el sistema
ha tingut forats, i m’agradaria saber de vostè com creu
que hem d’arreglar aquests forats.

Vostè coneix que existeixen diferents casos de pre-
sumptes irregularitats a partir del..., o per manca de
control sobre petites adjudicacions de quantitats me-
nors de 30.000 euros, és a dir, pel procediment negoci-
at: quines millores li sembla que hauríem d’emprendre
en aquest àmbit?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

És molt difícil, diguéssim, jo el que puc dir és que, fins
i tot, i això vaig fer-ho jo en aquesta Comissió, aquí hi
ha una reflexió sobre com millorar el procediment ne-
gociat.

Jo, dels casos concrets, sincerament, com que no en
tinc la documentació, la informació, doncs, no tinc ca-
pacitat per pronunciar-me, no? Però el que sí que és
interessant és, potser, reflexionar sobre com hem de
millorar el procediment negociat, perquè el procedi-
ment negociat no vol dir que es fa el que es vol.

El procediment negociat és un procediment regulat,
com poden ser altres formes de contractació adminis-
trativa, no? Amb determinats supòsits el legislador en-
tén que, reunint una sèrie de requisits i amb uns proce-
diments, es pot adjudicar un concurs per un sistema de
procediment negociat, no? Jo crec que aquest és l’en-
focament que jo donaria a aquest tema, no? I aquí vam
treballar una mica com millorar-lo, com situar les em-
preses en plànol d’igualtat i com intentar que, en el
marc d’aquest expedient administratiu que vostè deia,
que també en el procediment negociat hi ha un expedi-
ent administratiu, hi ha d’haver un expedient adminis-
tratiu que acrediti la concurrència i quines ofertes s’han
anat a buscar i que acrediti per què se selecciona en
Lluís Cases, doncs, serà la garantia per a la defensa de
l’interès general.
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El president

Senyor Amorós...

El Sr. Amorós i March

Sí, altres casos fan referència a fundacions públiques.
De les diferents formes que adopta l’Administració
pública, i que no ens sembla malament que l’Adminis-
tració sigui membre de..., adopti diferents agents, per-
què a vegades són necessaris per a la seva eficiència,
n’hi ha un que potser a vegades ha estat utilitzat per
escapar al control, com són les fundacions públiques.

A vostè li sembla que les fundacions públiques com-
pleixen els mateixos paràmetres de transparència?, creu
que hi han aspectes a millorar aquí?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

El que deia és que amb la... –estava buscant l’article en
concret–, amb l’última reforma de l’article 2, jo crec
que clarament les fundacions... –no recordo l’article de
memòria–, les fundacions queden en el marc de..., que-
den cobertes o formen part d’aquest àmbit subjectiu de
la Llei de contractes que abans deia, i, per tant, els ter-
mes, eh?, en els termes que aquí indica queden plena-
ment subjectes a la Llei de contractes.

El president

Senyor Amorós...

El Sr. Amorós i March

No hi troba cap forat en les fundacions de cap mena?

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

En la matèria que ens ocupa, eh?, que és l’anàlisi,
doncs, des del punt de vista de la contractació adminis-
trativa, el que crec és que amb la reforma de l’apartat
primer de l’article 2, que introdueix aquest Reial decret
llei 5/2005, el que queda clar és que les fundacions en
els termes que aquí s’indica, doncs, quedaran subjectes
a la Llei de contractes, no?, i, per tant, doncs, com una
empresa pública cent per cent capital de l’Administra-
ció, en els mateixos termes.

El Sr. Amorós i March

Molt bé. Un altre cas que de vegades per la forta evo-
lució de preus que té pot ser una ocasió que faci el lla-
dre, no?, que és el de les compravendes de sòl públic o
privat que esdevé públic o públic que esdevé privat.

En aquest sentit, li pregunto: què li semblarien mesures
que augmentessin la transparència de l’evolució del
preu anterior i posterior a aquesta compravenda o clàu-
sules en els contractes de compravenda de sòl que com-
prometessin revaloritzacions futures o el dret a temp-
teig i retracte entre administracions per les vendes de
sòl públic cap a privat, o una transparència, en defini-
tiva, en l’evolució dels preus abans i després de les

requalificacions respecte als preus dels agents, de les
empreses, dels socis de les empreses que han comprat.

És a dir, fer que, quan el sector públic vengui sòl públic
a un privat o quan un privat compri sòl a un públic o
viceversa, doncs, hi hagi algunes condicions especials
senzillament respecte a la informació passada i futura
del preu d’aquest sòl.

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Amb tots els respectes, se m’escapa una mica de l’ob-
jecte de la compareixença, però, amb tot els respectes,
eh?, jo diria que en el procediment de venda, perquè
aquí no estaríem contractant, sinó que estaríem venent,
no?, i no estaríem comprant, sinó que estaríem ve-
nent, el que està clar és que aquelles entitats, doncs, que
tenen sòl i el poden vendre, doncs, en aquest plec de
condicions de la subhasta per a la venda o per a l’adju-
dicació directa, segons el cas, o per a l’adjudicació
en funció de la naturalesa jurídica de l’operació, en
aquests plecs o en aquestes condicions poden introduir
els elements de control que estimin oportuns a la defen-
sa de l’interès general, no?

És a dir, si vostè o una administració pública –perdó per
la referència–, si una administració pública ven un sòl
i vol introduir una condició de recompra, doncs, té tota
la capacitat legal per fer-ho, una altra cosa és que pot-
ser no li compraran al mateix preu, però té tota la capa-
citat legal per fer-ho. Si vol introduir elements de con-
trol sobre el preu posterior o un dret de tempteig té
plena capacitat per fer-ho en els plecs de condicions
reguladors de la subhasta d’aquell sòl que estic venent,
no?

Tot això afectarà..., jo crec que afectarà el preu de sor-
tida del producte, però si entenem nosaltres que tenim
un bé escàs, que el sòl ho és, i volem assegurar la per-
manència en uns contorns d’interès públic, i això ho
traduïm en preu, doncs, és possible que legalment s’in-
trodueixin restriccions de la capacitat del adquirent
d’aquell sòl respecte a la seva venda posterior.

El president

Senyor Amorós...

El Sr. Amorós i March

Sí, un altre cas, que quan va néixer s’argumentà bastant
per l’augment de concurrència, és el cas de la Unió
Temporal d’Empreses, les UTE, que en teoria havien
de ser una eina per augmentar la concurrència. I aquí en
aquesta Comissió, amb les UTE que ens ha tocat trac-
tar, de vegades, hem tingut la sensació que no estava
prou especificada l’aportació de cadascuna de les em-
preses, la relació entre les empreses membres, les res-
ponsabilitats que tenien cadascuna. I, de fet, alguns
compareixents han trobat a faltar una certa claredat de
les relacions entre les empreses i, sobretot, una jerar-
quia i una capacitat de decisió. Com valora vostè la
Unió Temporal d’Empreses, la figura de les UTE?
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El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

El tema de les UTE és una realitat, no?, del nostre país
i també de la resta de l’Estat. I és una realitat també
legal, no?, des de mitjans dels vuitanta –no recordo ara
la data exacta– per participar en contractes públics, les
empreses es poden agrupar en UTE per cooperar i ob-
tenir, així, una millor posició envers l’Administració
licitadora, no?, posició en el sentit de cooperar, eh?, els
que saben de trens amb els que fabriquen, els que fabri-
quen amb els que saben vendre bitllets o el que sigui,
no?

Des d’aquesta perspectiva..., és evident que, des
d’aquesta perspectiva, l’UTE com a tal té una..., és un
element important de la contractació administrativa, i
normalment positiu, no? Normalment positiu sempre
que, evidentment, respongui a aquesta finalitat d’aug-
mentar la competitivitat del conjunt d’empreses, no?,
quan totes les empreses s’agrupen i sumen –i els su-
men– els esforços que cadascuna d’elles aporta, les
seves especialitats, les seves competències, les seves
habilitats, de nou –de nou– per la defensa de l’interès
general, que és el que ens preocupa a la licitació públi-
ca, millor, perquè tindrem el millor adjudicatari possi-
ble. Òbviament n’haurem d’analitzar el compromís de
constituir-se en UTE, els seus estatuts i veure que hi
han les garanties adequades... Hi ha una garantia molt
important, que vostès coneixen, que és la responsabili-
tat solidària de totes les empreses participants, i, en
definitiva, aquesta és una garantia primordial, no?, per-
què el mateix integrant d’una UTE sigui conscient de
quins socis té, no?, perquè, si no, es pot veure arrosse-
gat per l’incompliment del seu soci, no?

Per tant, jo, en conclusió, el que diria és que l’UTE, en
el marc del que és l’ordenament jurídic, té un paper...,
respectant el que diu l’ordenament jurídic, té un paper
capital en el nostre funcionament.

(Veus de fons.)

A més que, per a moltes petites i mitjanes empreses, és
un element per accedir a la contractació administrativa,
no? Hi ha moltes petites i mitjanes empreses que no
podien arribar a integrar, a participar a licitacions, per-
què l’objecte se li escapa de les seves capacitats, de les
seves habilitats, i, per tant, és mitjançant l’UTE, el que
poden..., és mitjançant l’UTE, cooperant lleialment
amb ple respecte a les normes de competència, evident-
ment, que poden optar a aquests contractes que, si no,
no tindrien forma.

El president

Senyor Amorós...

El Sr. Amorós i March

Sí. Fixi’s, senyor Cases, que les virtuts que vostè nome-
na que té la figura de les UTE, i que comparteixo, són
la de poder, mitjançant la complementarietat per espe-
cialització o bé per mida de diferents empreses, aug-

mentar la concurrència, i que, per tant, el punt rellevant
és què aporta cadascuna de les empreses.

Però, en canvi, la contractació pública amb les UTE, o
el contracte amb les UTE, és un contracte amb una
única persona jurídica i que potser no entra prou, o
potser no hi entra gens, en quina és l’aportació de ca-
dascun dels membres de l’UTE i quina estructura inter-
na té l’UTE.

Perquè fixi’s que quan justifiquem l’UTE sempre al·-
ludim el fet de la complementarietat dels seus compo-
nents. No troba a faltar-hi, aquí, un..., entrar-hi més al
detall des del contracte públic?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Home, jo el que crec és que l’òrgan de contractació
administrativa, quan analitzi els sobres de les pliques,
i analitza un cas d’una UTE, el que ha d’analitzar..., no
s’ha de convertir en jutge, no?, però ha d’analitzar si
realment aquella UTE respon a la finalitat que la legis-
lació li atribueix, no?

I, si respon a una finalitat il·lícita, doncs, la denuncia o
faci el que estimi convenient. Segurament denunciar-la
és el que li tocaria.

Però el que vull dir és que l’UTE és una figura, ho he
dit abans, una figura important, que dóna joc a moltes
petites i mitjanes empreses per accedir a contractes
públics, que és un element de cooperació substancial,
i que si algun òrgan administratiu o algun òrgan de
contractació entén que una UTE és irregular, doncs, li
correspon examinar-ho i prendre’n les mesures oportu-
nes.

El president

Gràcies. Senyor Amorós...

El Sr. Amorós i March

Em permet, president, dues preguntes i tanco...?

El president

Quant...?

El Sr. Amorós i March

Dues preguntetes i renunciem al segon torn. Deu se-
gons.

No, només, senyor Cases, per tancar, i coneixent l’ori-
gen d’aquesta Comissió, vostè que ha estudiat tanta
contractació pública, li sembla que, arran de la contrac-
tació d’obra pública, és habitual el fet que hi hagi co-
missions de finançament o de partits polítics o d’altres
fins irregulars? I quines mesures li sembla que haurien
de prendre perquè això sigui impossible que passi?

El president

Senyor Cases...
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El Sr. Lluís Cases i Pallarès

No tinc constància de pràctiques d’aquest tipus.

El president

Gràcies, senyor Amorós. És el torn del senyor Llobet,
en nom del Grup Popular de Catalunya.

El Sr. Llobet Navarro

Gràcies, president. Gràcies, senyor Cases, per la seva
intervenció. Ja sent coneixedors de l’Informe ampli que
la comissió d’experts va fer, evidentment el que farem,
si de cas, és aprofundir envers alguna de les qüestions
que vostè ha dit, i sobretot em centraré en la part que
vostè ha fet expositiva de la transparència, que jo crec
que és el que més ens interessa dintre de l’àmbit
d’aquesta Comissió, no?

Vostè, hi ha hagut un moment en què ha comentat di-
ferents aspectes: primer ha enraonat de mitjans electrò-
nics, després ha enraonat de la programació de la inver-
sió. Evidentment, aquí coincideix amb una de les
propostes que la Cambra de Contractistes va fer aquí,
l’altre dia, quan enraonàvem, també, de la programa-
ció, que per a ells seria positiu saber o conèixer quina
era aquesta programació per part de l’Administració
envers l’obra pública o les diferents inversions que es
farien, en aquest cas, a Catalunya, o a l’Administració
local o de l’Estat, però..., i vostè ha fet esment, doncs,
que seria trimestral... I a mi m’agradaria saber quin
vostè creu que és el termini idoni de programació –els
contractistes enraonaven de dos anys–, quin vostè creu
que és el termini idoni perquè la programació que pu-
gui fer tant l’Administració com les empreses construc-
tores o de serveis tinguin envers l’Administració per
aquest àmbit que vostè deia de la transparència?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Tinc dificultats, no?, per respondre a la reflexió que em
fa el senyor Llobet, donada la meva formació jurídica,
no? Se’m fa molt difícil, no? Jo crec que la representant
de la Cambra de Contractistes i segurament els gestors
públics serien els més idonis per respondre aquesta
pregunta.

Jo..., des de la meva capacitat jurídica es fa molt difí-
cil determinar quan una empresa necessita saber que en
la propera primavera la Generalitat traurà tantes carre-
teres.

El president

Senyor Llobet...

El Sr. Llobet Navarro

Bé. Amb relació a..., quan ha enraonat de publicitat i
concurrència ha fet diferents puntualitzacions que jo
crec que són encertades envers la problemàtica actual.
Ja s’ha enraonat de les UTE, de les variants d’empre-
ses, de les alteracions substancials... Jo..., hi ha una

qüestió que certament em preocupa des de fa temps, en
l’àmbit de la contractació, que són els lots, no? Vostè ha
fet esment als lots que s’han de..., de les diferents ofer-
tes a l’hora de contractar.

Quins mecanismes, vostè, inclouria o modificaria en la
Llei perquè aquesta pràctica, sovint habitual, sobretot
en àmbits més petits, com l’àmbit local, i també a ve-
gades en l’Administració autonòmica, es pugui reduir
almenys el més possible, no? La pràctica dels lots és
una cosa jo crec que bastant concurrent, i, a vegades,
emmascara, doncs, l’objecte del contracte, no?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Sí..., en termes generals el que li diria és que el que cal
evitar és, com deia abans, l’eixamplament artificial de
l’objecte de la contractació, no?, perquè... –i poso un
exemple, no? –, no és el mateix buscar licitadors per fer
una escola que per fer-ne vint. Hi ha moltes empreses
que poden participar en un concurs per fer una escola,
i potser no n’hi ha tantes que al mateix temps siguin
capaces per fer-ne vint. El que hem de veure és si l’in-
terès públic demanda realment que l’objecte sigui fer
vint escoles. I aquesta és la reflexió que l’òrgan de con-
tractació ha de fer.

Si realment el que demandem i el que..., si realment
l’interès general demanda que es facin les vint escoles
al mateix temps –estic posant un exemple segurament
poc precís, no? –, doncs, el lot serà ajustat a dret, no?,
o correcte, no? El que no podem fer és eixamplar arti-
ficialment perquè estem estrenyent o reduint la compe-
tència possible en els operadors econòmics. A part que,
des de la perspectiva de la petita i mitjana empresa,
doncs, se li fa més dificultós l’accés a la contractació
pública.

El president

Senyor Llobet...

El Sr. Llobet Navarro

Quan vostè ha fet esment amb relació als modificats i
que indubtablement amb l’objecte ben identificat del
modificat es fa molt més difícil l’arbitrarietat, vostè no
creu sincerament que ja hi ha una excessiva..., l’Admi-
nistració amb els seus àmbits no té un excessiu poder
de discrecionalitat o, diguem-ne, d’arbitrarietat a l’hora
de poder justificar les noves necessitats que fan que es
modifiqui aquest objecte del contracte?

Vull dir, no hauria de ser, aquest espai administratiu,
molt més rígid o en quins aspectes podríem aprofundir
perquè aquesta arbitrarietat o aquesta possibilitat tan
evident que té l’Administració de justificar aquesta
nova necessitat...? Quins mecanismes vostè creu que es
podrien introduir en aquest cas?

El president

Senyor Cases...
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El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Bé. Home, jo crec que són termes, si m’ho permet vos-
tè, són termes diferents «arbitrarietat» i «discreciona-
litat». Evidentment, el nostre sistema jurídic atribueix
a un munt d’esferes la màxima discrecionalitat en l’Ad-
ministració pública, no? I, òbviament, l’Administració
pública que respon amb dret i respon, electoralment i
democràticament, doncs, en els períodes electorals, en
les conteses electorals, no? Per tant, doncs, la discreci-
onalitat és inherent en el nostre sistema jurídic, no?

Òbviament, com diu la Llei de règim jurídic, discreci-
onalitat no vol dir manca de motivació, sinó, fins i tot
–fins i tot–, els actes discrecionals han d’estar plena-
ment motivats, no? I el que cal veure és la motivació del
canvi, no? Per què ara hem de canviar aquell projecte?
Per què ara vostè ha de canviar aquell projecte que fa
un any es va aprovar, no? I aquest és el debat, no? I
aquest canvi pot ser derivat d’una mala..., d’una defici-
ent apreciació de la realitat, no?, perquè, doncs, vam
cometre un error..., o per un canvi de criteri, també,
no?, un canvi de criteri en la gestió pública.

El que hem de fer és explicar-nos, i per això jo reclama-
va o reiterava la importància de l’expedient. El que hem
de fer és explicar-nos, amb transparència, posar sobre
la taula la informació, i, a partir d’aquí, doncs, prendre
les decisions oportunes i qui ens hagi de jutjar, doncs,
segurament electoralment ens prengui...

El Sr. Llobet Navarro

Entre elles, hi estaria també la publicitat, perquè evi-
dentment que si no s’ultrapassen els límits legals, ja
sigui de modificació substancial o econòmica, això
queda entre l’Administració i..., bé, l’empresa que fa
l’obra. I, per tant, si no hi ha publicitat, difícilment...,
és molt més fàcil la menys justificació d’aquesta modi-
ficació, no?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Sí, els termes de la..., la qüestió de la publicitat en el
modificat hi he fet referència expressa en la introduc-
ció, en la reflexió inicial. En l’aspecte introductori, jo
crec que serviria, no?, serviria per aprofundir aquesta
exigència d’exposar els arguments, que segur que exis-
teixen, perquè aquest contracte s’hagi de modificar, no?

El president

Senyor Llobet...

El Sr. Llobet Navarro

Amb relació a la mesa de contractació, ara mateix, amb
la legislació vigent, és possible una major incorporació
de part tècnica i no jurídica en les taules de contracta-
ció?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Jo diria que sí. Jo diria que és possible. La Llei té una
regulació molt genèrica sobre aquesta qüestió. A més,
la Llei regula qüestions respecte a l’Administració ge-
neral de l’Estat, i, per tant, són possibles aquestes intro-
duccions.

El president

Senyor Llobet...

El Sr. Llobet Navarro

I per què creu, vostè, que no és habitual que en formin
part?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Doncs, segurament la pregunta s’hauria de formular a
un altre compareixent, no?, però jo diria perquè a vega-
des..., amb ànim de respondre, penso que, a vegades,
ens podem estar preocupant..., o les meses de contrac-
tació han tingut un vessant, si vostès em permeten l’ex-
pressió, més formal, no?, i no tan material, no? Hem
centrat potser l’atenció més en compliment dels tràmits
formals, dels papers, de les solvències, dels requisits,
no?, i potser les meses de contractació no han tingut la
competència suficient com per entrar..., i això ho solu-
cionàvem mitjançant el recurs a informes tècnics ex-
terns, que és el mecanisme que permet, doncs, la legis-
lació.

El president

Senyor Llobet...

El Sr. Llobet Navarro

Aquesta capacitat minsa que tenim des de l’Adminis-
tració autonòmica d’àmbit jurídic de regular la contrac-
tació, tenim capacitat en aquest àmbit de les taules, de
les meses de contractació, nosaltres, per poder aprofun-
dir, en l’àmbit de Catalunya?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Jo crec que sí.

El Sr. Llobet Navarro

Bé. Amb relació a..., aquí s’està enraonant de GISA, els
diferents plecs de condicions econòmiques, si la mitja-
na més un o menys un, que si després va ser més deu o
menys deu, una nova Administració, això va compor-
tar les baixes temeràries, i actualment estem amb la
mitjana més cinc o menys cinc. Quin és el criteri que
creu, vostè, que és el més adient envers..., o seria més
adient envers GISA amb relació al plec de mesures
econòmiques?
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El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Bé. La qüestió de les baixes temeràries és una qüestió
important, al meu entendre, no? En el marc d’aquesta
Comissió també se’n va fer alguna reflexió, no? Perquè,
a vegades, hem d’evitar que l’anàlisi o la regulació de la
baixa temerària es converteixi en una..., en un obstacle
a aquell licitador que vol guanyar el concurs i que, per
tant, està disposat a arriscar més o a tenir menys...,
menys benefici, no? I ho hem d’analitzar, des de la pers-
pectiva de..., també, des d’aquesta perspectiva.

És evident que adjudicar un contracte amb un que està
en curs en baixa temerària seria d’alt risc, però hem
d’anar en compte, no?, que sota la formal acusació de
baixa temerària impliqui l’exclusió d’aquells licitadors
que desitgin arriscar-se més. Per això jo crec que la Llei
de contractes preveu una qüestió important, no?, i és
l’argumentació, no?, de nou. Aquell empresari, aquell
operador, que se’l contempla «incurs» en una possible
baixa temerària ha de poder-se explicar, ha de poder
donar explicacions de per què fa aquella oferta, quins
són els seus raonaments, i, a vegades, hem d’anar en
compte, no?, automàticament dir: «No. Això és una
baixa temerària, queda exclòs, no?» Doncs, el faig cri-
dar, vingui i amb formalitats ens expliqui el raonament
del seu posicionament.

El president

Senyor Llobet...

El Sr. Llobet Navarro

Tenint en compte la legislació que tenim, en quins as-
pectes es podria modificar per poder ser més eficients,
i, per tant, reduir tant els terminis com els tràmits a
l’hora de la licitació de l’obra pública?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Se’m fa difícil, no? Jo crec que hi han diverses..., jo
crec que..., agilitat en la contractació i amb..., Llei del
contracte les nostres administracions públiques en te-
nen, no? I se’m fa difícil determinar uns àmbits con-
crets on guanyar més eficiència, precisament.

El president

Senyor Llobet...

El Sr. Llobet Navarro

Hi ha una part, a la qual vostè no ha fet esment, que
almenys des del nostre Grup creiem que és important,
que és amb relació, quan enraonem de la transferència,
al control intern de la mateixa Administració. Jo crec
que aquí és un dels àmbits més importants, no? Quines
mesures o quines propostes de modificació legislativa

vostè faria per enfortir els mecanismes de control intern
en la mateixa contractació pública?

Vull dir, per exemple, en l’àmbit local fins que l’inter-
ventor pot fer l’esment, i fer públic l’esment al plenari
sobre aquella contractació que no hi està d’acord, però
això no és tan regulat a l’Administració de l’Estat ni a
la Generalitat. Aquests mecanismes de control intern
–auditories...–, quins són aquells mecanismes que vostè
creu que són més interessants de modificar o d’ampli-
ar o d’aprofundir en l’Administració pública?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Bé. Jo crec que tenen, vostès, prevista la compareixen-
ça de l’interventor general, no?, em sembla?

El president

Sí...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

De l’interventor general... I crec que el mecanisme de
la Intervenció General, sigui en les diverses vessants,
no?, a l’Administració pública local o a l’Administra-
ció autonòmica, és una figura capital.

Hem de pensar que, quan parlem d’aquests modificats
i de tot aquest entorn que parlem, després això és ob-
jecte d’anàlisi per la Intervenció General i, en el seu
cas, per la Sindicatura de Comptes, que és la que, en
definitiva, ha de fiscalitzar el bon ús dels fons públics
que les administracions públiques disposen.

I, per tant, el que cal és plantejar i cal incidir en el fet
que aquests controls que ja tenim funcionin com em
sembla que estan funcionant.

El president

Senyor Llobet...

El Sr. Llobet Navarro

Bé. Gràcies. Novament, agrair la seva intervenció.

El president

Gràcies, senyor Llobet. És el torn de la senyora Clavell,
en nom del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa.

La Sra. Clavell Nadal

Gràcies, senyor president. Benvingut, senyor Cases.
Ens ha dit, a l’inici de la seva exposició, que un dels
handicaps que va tenir la comissió d’experts és la man-
ca de dades. Això voldria dir que no s’utilitza el Regis-
tre Públic de Contractes que preveu la mateixa Llei de
contractes, precisament, com a suport per a l’estadística
de la contractació?
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El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

La veritat és que no li sé dir si funciona o no funciona;
sincerament, no li sé dir si funciona o no funciona el
Registre Públic. El que li sé dir és que aquestes dades
que aquí apareixen, en aquesta daixò, va ser, diguéssim,
un resultat d’una agrupació, si em permeten, volunta-
rista, no?, d’un seguit de membres que estaven allà: un
del Ministeri de Foment, l’altre de la Intervenció Gene-
ral, que van anar..., yo tengo estas, yo tengo las otras...,
i vam anar sumant, no? Però, no em consta que hi hagi
un espai públic que aglutini i que homogeneïtzi la re-
alitat de la nostra contractació administrativa.

La Sra. Clavell Nadal

El Registre està, precisament, pensat amb aquesta fina-
litat. Per això em sobta. Però ho preguntarem també al
representant de la Junta Consultiva, aquí, a Catalunya,
què succeeix.

Respecte a la concurrència, en l’Informe vostès ens
vénen a dir que la contractació ha d’estar oberta tant al
mercat nacional com a l’europeu, per evitar la tempta-
ció localista en la qual no han de caure les administra-
cions públiques.

Aquí, en aquesta Comissió, hi ha hagut qui ha defensat
la conveniència de protegir les empreses catalanes, però
no sabem exactament a través de quin mecanisme es
podia fer això. Se’ns acudeixen dues vies: utilitzar amb
aquest objectiu el marge de discrecionalitat que hi ha a
l’hora de valorar l’oferta tècnica en una licitació, o ins-
tar, d’alguna forma, la constitució d’UTE entre empre-
ses grans i altres, aquestes més petites, més locals, amb
aquests criteris que van molt més enllà de l’estricta
capacitat tècnica per afrontar els treballs.

Pensa que podria ser, aquesta, una manera de protec-
ció? Li sembla que podria existir una altra via? No
se’ns acut, a nosaltres, que n’hi pugui haver una altra
diferent d’aquestes dues.

I, finalment, no creu que es pot produir una certa per-
versió amb la utilització generalitzada d’UTE, no tan
dirigides a aquests criteris de capacitat tècnica com als
de repartiment del mercat?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

El que crec és que les directives comunitàries s’adop-
ten per assegurar l’existència d’un mercat únic, no? I
que els licitadors o els potencials licitadors dels diver-
sos països de la Unió, doncs, viatgin –viatgin– i oferei-
xin, no?

Hi ha un fet real. I vostès, doncs, penso que han de fer,
potser, alguna reflexió. Ara per ara, no només a Cata-
lunya, eh?, sinó a Catalunya, a altres comunitats a ni-
vell estatal, i a nivell francès, i a nivell alemany, el
mercat de la contractació pública segueix sent un mer-

cat molt local. És difícil veure una plica de la Genera-
litat o de l’Ajuntament de Girona, doncs, que vingui
una empresa alemanya a fer una licitació, no?

Evidentment, hi hauran explicacions d’economies d’es-
cala o explicacions de coneixement, de coneixement
profund del que és la regulació local i del que són els
entorns locals perquè facin dificultós el moviment, no?
–el moviment, no?–, dins de la Unió Europea d’aques-
tes empreses.

El que sí que és cert és que tota acció, declarada o no
declarada, de protegir els operadors locals és clarament
prohibida –clarament prohibida. No podem fer un plec
de condicions amb una clàusula discriminatòria. És cla-
rament... I no podem, a la pràctica, fer el mateix sense
que el plec ho indiqui, no?

I, per tant, doncs, ja sigui amb..., diguéssim, de fet o a
dret, tota acció conduent a la protecció d’un mercat
nacional o d’uns operadors locals, jo crec que és clara-
ment contrària a les directives comunitàries, i, per tant,
és inadmissible, no?

A partir d’aquí, el tema de les UTE, que no crec que
estigui exclusivament vinculat a aquesta temàtica,
doncs, amb les respostes que abans donava –crec que
ha estat reflexionant, no?–, l’UTE jo crec que té una
funcionalitat pròpia en el nostre sistema jurídic i eco-
nòmic de la contractació pública, i el que cal assegurar
és que responguin realment a aquesta realitat, a aquesta
previsió legal, no?

La Sra. Clavell Nadal

Ens pot concretar des de quan està expressament pro-
hibida la protecció de l’empresariat local, si us plau?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Home, tota norma, no?, a partir de la incorporació a les
comunitats europees, l’any 86..., tota norma que tingui
per objecte la protecció de Lluís Cases en tant que na-
cional d’aquest país, en contraposició a un senyor fran-
cès, és una norma clarament prohibida.

La Sra. Clavell Nadal

Respecte a l’objecte del contracte, que vostè ens deia
que ha de ser clarament determinat i que en l’Informe
també es planteja la prohibició, així de rotunda, de con-
tractes amb una artificial amplitud del seu objecte...,
aquí ens ha succeït que han vingut diversos tècnics es-
pecialistes a explicar-nos que el projecte constructiu en
les obres de transports és una mera aproximació molt
genèrica, eh?, que després es va concretant en la seva
execució.

Per altra banda, veiem que la Llei de contractes no pre-
veu pas aquest tipus de projectes, en la mesura que li-
mita les modificacions del contracte al 20 per cent
–qüestió que ens sembla incompatible amb el fet d’anar
fent sobre la marxa, amb la qual cosa fàcilment podem
superar aquests límits marcats per la Llei.
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Podríem dir, doncs, que aquesta possibilitat de fer pro-
jectes necessàriament aproximats, que es poden alterar
molt i molt en fase d’execució, ni tan sols està contem-
plada en la nostra legislació vigent?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

No conec l’assumpte en detall, no? Però, en termes...,
si la pregunta que se’m fa és en termes generals, jo no
conec una previsió legal que admeti –que l’admeti– un
objecte indefinit o un objecte imprecís, no?

Una altra cosa és que hem de pensar com podem fer
precís aquest objecte, i si l’hem de trossejar o l’hem de
fer més gran o l’hem d’eixamplar per aquí o l’hem d’ei-
xamplar o l’hem d’escurçar per l’esquerra o per la dre-
ta, no? Però, un contracte d’objecte imprecís jo crec
que és clarament inacceptable.

La Sra. Clavell Nadal

És que, a més, hem observat que en l’Informe es men-
ciona que «hi ha obres públiques d’especial significa-
ció, rellevància o complexitat» –ens diu literalment
l’Informe, i entre elles, curiosament, els túnels– «que
són adjudicades sempre a les mateixes empreses». Això
vol dir que la mateixa comissió d’experts va detectar
algun problema en aquesta línia?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

No. El que succeeix és que quan..., en funció de com
defineixes l’objecte del contracte, com he dit abans, a
la introducció i, em sembla, en respondre alguna de les
preguntes que se m’han formulat, quan estàs definint
l’objecte estàs definint qui són els teus potencials lici-
tadors.

Per tant, com defineixis l’objecte estàs definint el mer-
cat al qual tu et vols dirigir. I, si tu defineixes uns ob-
jectes amplis, per exemple, seguint l’argumentació que
vostè m’està fent, si definim uns objectes bastant am-
plis, doncs, estarem situant la contractació a unes deter-
minades esferes de possibles licitadors.

Per tant, la qüestió, hi insisteixo, com vostè em remar-
cava, la qüestió està, de nou, en el tema de l’objecte,
no? En la comissió, aquest tema, sincerament, no es va
plantejar, no?, més enllà d’aquesta realitat econòmica.

La Sra. Clavell Nadal

Últimament s’utilitza, a nivell de procediment de..., per
ajustar les alteracions que hi pugui haver amb posteri-
oritat a l’adjudicació d’un contracte, el que s’anomena
la tècnica as-built, que no sé si la coneix, on senzilla-
ment s’aprova tot al final en funció del que ja s’ha anat
executant.

Vostè creu que aquesta tècnica s’ajusta a les previsions
de la Llei de contractes?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Hauríem de veure l’expedient de contractació, no?, què
és el que va sortir a contractació. Perquè si aquest con-
tracte as-built o..., com serà contractat o com ha estat
contractat depèn de l’objecte del contracte, no? Perquè
ens podem plantejar amb altres termes –amb altres ter-
mes– veure quines són de nou les relacions entre l’Ad-
ministració pública i aquest objecte que ha sortit a lici-
tació, no?

Jo crec que es refereix, principalment –em sembla que
es refereix principalment–, a tancar el preu, no?, a tan-
car el preu de l’adjudicació, i dir: «Escolti, això és el
que et penso pagar, i no et penso pagar ni un euro més,
diguem-ne.» Jo crec que s’està referint centralment a
això.

Però a mi m’agradaria veure..., doncs, centrar l’atenció
en un extrem concret i veure una cosa molt senzilla,
no?: veure com es va definir l’objecte en el plec de li-
citació i com es va adjudicar el contracte. I, a partir
d’aquí, podem determinar... Hem de tenir en compte
que en la legislació de contractes, molt clarament ho
diu, el preu ha d’estar determinat també. L’article 14 de
la Llei de contractes regula clarament el preu.

El president

Senyora Clavell...

La Sra. Clavell Nadal

Algú ens ha defensat la necessitat d’utilitzar de forma
més sovintejada el procediment restringit, pel que fa a
l’adjudicació d’execució d’obres, eh?, no de consulto-
ria i assistència, i ens ha explicat que un dels problemes
més importants que avui tenim a Catalunya és, precisa-
ment, l’excessiva concurrència entre moltes empreses
capaces de fer una determinada obra. Compartiria
aquest criteri?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

L’última part..., no tinc coneixement suficient com
per..., no sóc economista, i, per tant, no sé si l’estructura
competitiva que tenim avui a Catalunya és suficient
com per dir que hi ha una excessiva competència, no?
No tinc formació econòmica que em permeti validar
això.

El que sí que és cert és que, en el marc de les reflexi-
ons de la comissió, sí que es va plantejar alguna refle-
xió sobre aprofundir el procediment restringit, en deter-
minats casos, en determinats supòsits, no?, per intentar
fer una primera selecció d’aquelles empreses, d’aquells
operadors que poden assolir els objectius públics, i
després entrar en una discussió més en concret sobre el
projecte i sobre el preu, que, en definitiva, és el que farà
que en seleccionem un o altre, no?
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I el procediment restringit, a vegades, doncs, el contem-
plem amb molta cautela, no? I un procediment restrin-
git ben executat, el que et serveix molt, a l’Administra-
ció pública, és per gestionar adequadament, perquè fas
una selecció prèvia i determines, d’aquestes empreses
que hi ha en el mercat, quines et poden complir els teus
objectius, que tu marques. A partir d’aquí, un cop en
tens un número determinat, fas la licitació del projec-
te, no?

I jo crec que..., diria que aquesta seria la utilitat que
hauria de tenir el restringit, no intentar esmerçar la
competència com a la segona part de la seva pregunta
m’estava formulant.

La Sra. Clavell Nadal

Vostè ens ha comentat que..., i acabo, que la Llei de
contractes parteix en tot moment que la modificació
d’un contracte és una potestat de l’Administració, i així
està previst en la Llei, certament. Entenc que ni tan sols
es podia imaginar el legislador que l’impulsor de les
modificacions no seria l’Administració, sinó els con-
tractistes. I això és una cosa que nosaltres hem compro-
vat en aquesta comissió: que hi ha una certa perversió
d’aquest esquema legal.

No creu que a determinades empreses ja els pot anar bé
que hi hagi projectes deficients i expedients de contrac-
tació deficients perquè així s’obre la possibilitat de les
modificacions posteriors que els permeten absorbir la
baixa que hagin ofertat i després, fins i tot, incremen-
tar el preu? No estaríem davant d’una certa perversió
del sistema?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Jo crec que si l’Administració pública compleix les
seves..., si l’Administració pública, en el sentit clàssic,
o sigui una empresa mercantil, que al meu entendre
és..., no tinc..., aquí no faig distinció, si l’Administra-
ció pública compleix plenament les seves funcions, no
crec que aquesta situació sigui convenient a les empre-
ses, no? Al contrari, no?, jo diria que al contrari, no?

Jo suposo que per a l’empresari estar sol·licitant, recla-
mant, implorant al director facultatiu i a l’òrgan de con-
tractació successives modificacions per intentar recupe-
rar allò que vaig perdre o allò que vaig deixar de
guanyar, crec que no és una situació al més idònia pos-
sible per als nostres empresaris, per als nostres opera-
dors.

Per tant, en aquest entorn -en aquest entorn- jo diria que
per al que cal vetllar és perquè aquesta situació, que
vostè esmenta, no es produeixi, i per al que cal vetllar
és que les modificacions responguin a l’interès públic
i a l’interès general, no? Que això és el que així s’indi-
ca, i que realment aquest sigui l’interès que es perse-
gueix. I la modificació la tinc regulada per protegir el
contractista davant dels atacs o davant dels canvis de
criteri de l’Administració pública.

El president

Gràcies, senyora Clavell.

Comencem el torn dels experts. Senyor Amat, té la pa-
raula.

El Sr. Oriol Amat i Salas

Moltes gràcies. Li volia preguntar, en primer lloc, què
en pensa... –li volia preguntar, en primer lloc, què en
pensa–, de les recomanacions de Transparency Interna-
cional; per exemple, el tema d’introduir codis de con-
ducta, tant per a l’Administració com per als contrac-
tistes, o la utilització de llistes negres d’empreses
corruptes, o bé, modificar el funcionament de les co-
missions d’adjudicació, per exemple, preveient la rota-
ció de personal, i també que en formin part, d’aquestes
comissions, les organitzacions de la societat civil. Què
en pensa d’aquest tipus de mesures?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Home, jo crec que són molt diversos els suggeriments
que se’m formulaven. Per una banda, hi havien aque-
lles qüestions que farien que aquella empresa no pugui
contractar amb l’Administració pública, no? Nosaltres
tenim, a l’article 20, un seguit de previsions a contrac-
tar, i aquella empresa, doncs, que no estigui, per exem-
ple, al corrent de la Seguretat Social no la deixem par-
ticipar en contractes públics. Doncs, aquella empresa
que està condemnada, que ha estat condemnada per un
delicte de blanqueig, per exemple, no sé en quin estat,
doncs, nosaltres clarament podem excloure-la de la
nostra contractació. I, per tant, en aquest sentit, no vull
dir que l’Administració..., perdó, en aquest sentit...,
doncs, hi ha aquest primer vessant, aquestes matèries,
segons l’Administració pública, doncs, pot incorporar
determinats elements.

Després, hi ha un tema que segur que ha sortit en a-
questa Comissió, o que sortirà en posterioritat, doncs,
tot el que és el component mediambiental o el compo-
nent social de la licitació pública, que és la possibilitat
d’introduir temes d’empreses que contractin gent amb
minusvalideses o empreses que estiguin compromeses
amb el medi ambient. Totes aquestes polítiques són
incorporables amb unes determinades cauteles, perquè
hem de tenir-ho en compte, però són incorporables en
la matèria de contractació pública, no?

Pel que fa a les meses de contractació, jo diria que haurí-
em de veure la... –aquí m’escudo una mica amb la norma-
tiva, no?–, hauríem de veure quina proposta concreta se’n
fa, perquè en algun debat s’ha plantejat «que participin la
Cambra de Contractistes». Doncs, home..., a mi, la Cam-
bra de Contractistes no sé què hi fa en una mesa de con-
tractació administrativa, no? No ho sé, hauríem de veure
concretament la proposta; però sí que eixamplar, que és
l’acció administrativa, em sembla raonable.

El president

Senyor Amat...
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El Sr. Oriol Amat i Salas

Abans vostè ha comentat que no li constava el tema que
existeixin comissions il·legals en la contractació públi-
ca. Però, de fet, aquestes mesures que li comentava fa
un moment i moltes de les mesures incloses en el llibre
que van publicar en la comissió a la qual vostè va par-
ticipar són mesures que van en la línia de fomentar la
transparència, la legalitat, etcètera. Totes aquestes me-
sures costa diners implementar-les, i poden fer que els
procediments s’allarguin, per què fer-ho, si no hi ha
problemes d’il·legalitats? Vostè ens ho ha dit i també
altres compareixents, és a dir, si no hi ha il·legalitats per
què tantes mesures per intentar evitar-ho?

El president

Senyor Cases....

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Bé. Per evitar les il·legalitats, o no cal suposar l’existèn-
cia d’aquestes, no?, jo diria, incrementar la transparèn-
cia, incrementar la capacitat d’anàlisi de l’existència
d’interès públic en l’actuació de les nostres administra-
cions públiques, no?, com una exigència democràtica
que avui en dia ens hem de plantejar, no tant en la me-
sura que tenim una sospita generalitzada, sinó..., escol-
ti’m, estem en un estat democràtic, és evident que
aquestes mesures tenen un cost de gestió i temporal, i,
per tant, jo he insistit que hem d’anar en compte amb
qüestions que siguin una càrrega feixuga i una càrrega
d’ineficiència excessiva a les institucions públiques;
però, bé, tots aquests expedients administratius a què
m’he referit –tots els expedients administratius– són
una càrrega temporal i una càrrega de gestió, però jo
diria que són, si em permeten l’expressió, un cost –un
cost– que val la pena assumir en l’estat democràtic en
què estem.

El president

Senyor Amat...

El Sr. Oriol Amat i Salas

En la comissió a la qual vostè va participar, no era un
problema a resoldre el tema dels pagaments il·legals?

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

En absolut.

El Sr. Oriol Amat i Salas

Un altre tema: quan es parla de pràctiques de contrac-
tació, sobretot el que es detecta és que en l’àmbit de
l’Administració local és on potser hi ha un nivell,
diguem-ne, més baix d’unes pràctiques correctes, di-
guem-ne. Aleshores, clar, segurament els petits ajunta-
ments no tenen mitjans per portar a terme, al peu de la
lletra, tot el que diu la legislació. Sobre aquest punt
quin..., té algun suggeriment, alguna idea?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Bé. A la comissió, hi ha experts, eh?, el doctor Font, en
temes d’Administració local... No..., el que es va posar
de manifest o el que es va fer palès és que és bastant
inexplicable, en termes econòmics, que la mateixa le-
gislació que li volia fer aplicar el Ministerio de Fomen-
to quan contracta l’AVE, doncs, li vulgui fer aplicar a
l’Ajuntament ics de Catalunya que contracta, doncs,
una petita obra en una escola municipal, no?

Per tant, feta palesa aquesta situació, en el que es va
incidir és a dir: «Escolta, per una banda, intentem adap-
tar o intentem progressar cap a una normativa especí-
fica més flexible i més senzilla per a l’Administració
local, i, per altra banda, dotem, mitjançant organismes
supralocals, cooperació interadministrativa, de mitjans
en aquests ajuntaments i tal.»

En aquest sentit, els esforços, per exemple, de la con-
tractació electrònica poden ser molt rellevants, no? És
a dir, el fet que un ajuntament pugui contractar en un
portal electrònic, doncs, el subministrament d’invents
de paper, no sols, sinó amb un poder de compra que
puguin aglutinar cinc-cents municipis articulats a
Localret, doncs, jo crec que això augmenta el poder de
compra d’aquest municipi petit.

El president

Senyor Amat...

El Sr. Oriol Amat i Salas

Bé. Fa un moment es feia referència al tema del Minis-
teri de Foment i a l’AVE –i no és una pregunta en clau
política, sinó a nivell conceptual–, hi ha algun tipus
de diferència conceptual en com es va licitar, adjudi-
car, l’AVE Madrid - Sevilla amb relació a l’AVE Ma-
drid -  Barcelona? És només a nivell conceptual. És a dir,
o s’ha aplicat la mateixa legislació de la mateixa mane-
ra o hi ha hagut algun tipus de diferència? Perquè hi han
hagut diferències en terminis, en costos, etcètera.

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Home, jo l’únic que li puc contestar és que, evident-
ment, la situació normativa no era la mateixa, tenim
una legislació diferent, allò..., estàvem amb la Llei de
contractes del 85, ara tenim una altra llei, però no tinc
coneixement dels expedients administratius que van
emparar la construcció de l’AVE a Sevilla i la construc-
ció actual. No puc pronunciar-me sobre el tema.

El president

Senyor Amat...

El Sr. Oriol Amat i Salas

D’acord. Una última qüestió: una pràctica que existeix
–i això ho posen de manifest diversos informes de la
Sindicatura– és el fraccionament de contractes per in-
tentar, doncs, potser, que una empresa faci un determi-
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nat tipus de contractes, fent-ho d’una manera, sense
publicitat o d’una determinada manera, per evitar,
doncs, el procediment obert. Com es pot evitar el frac-
cionament de contractes?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

El fraccionament de contractes, com que és una temà-
tica que històricament en matèria de contractació públi-
ca, doncs, ha anat apareixent i sorgint, està regulat en
la Llei de contractes, no? Per evitar, precisament, a-
questa situació, doncs, que vaig agafant l’obra o el pro-
jecte o el que es tracti i ho vaig trossejant, no?

Evidentment, fer una contractació pública fraccionada
artificialment en contra de la Llei de contractes és una
adjudicació il·legal. I, per tant, és nul·la de ple dret, i, per
tant, comencen a succeir-se les conseqüències jurídi-
ques d’aquesta irregular actuació administrativa.

El Sr. Oriol Amat i Salas

Però, vostè sap d’algun cas en què s’hagi aplicat la Llei
tal com diu? Perquè, si es mira els informes de la Sin-
dicatura, de diverses administracions públiques, es ve-
uen casos repetits de fraccionament de contractes. En
algun cas ha passat alguna cosa?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Estava buscant a veure si hi havia alguna referència
precisa... Quan vam fer aquesta comissió sí que es va
plantejar algun cas d’ampliació d’objecte de contracte,
no? I hi havia algun informe de la Junta Consultiva, no
en recordo les dates, no?

Segurament, en matèria, doncs, contenciosa adminis-
trativa -això ens portarà a un altre debat, que és el con-
trol judicial de l’actuació contractual de les administra-
cions públiques, tema en el qual a Espanya encara
estem en dèficit i que hem de renovar, perquè els me-
canismes de control que tenim, entenc jo que no com-
pleixen les directives comunitàries, però això és un al-
tre tema-, en el marc de la jurisdicció contenciosa
administrativa, doncs, segurament –no em puc pronun-
ciar amb absoluta certesa, eh?, però ho diria– existiran
sentències on es determina que un determinat contracte
és nul o és il·legal per utilitzar la pràctica de fraccionar
el contracte, no?

El que passa és que, evidentment, no li puc dir ara la
data concreta de la Sentència, però, segurament, si bus-
quéssim, segur que trobaríem casos judicials sobre
aquest tema.

El president

Senyor Cases, si em permet, referent al que deia el se-
nyor Amat, com que tenia aquest document, referent a
la línia 9, que hi ha com 3, 6, 9 adjudicacions de dife-

rents UTE... Això és del que estava parlant el senyor
Amat?

Li dono això..., que ens va deixar l’altre dia el sindicat
de Comissions Obreres. Això és bo o senzillament això
és una fórmula normal i corrent o no seria aquest el sis-
tema d’adjudicació o no seria aquest exemple que po-
sava de fraccionament de l’obra?

Ja sé que el paper que li acabo d’entregar no explica
gaire res, però..., ho dic perquè ens ho van explicar i ens
ho van fer...«aquí hi ha diferent l’UTE, línia 9, viaduc-
te», «UTE, Llobregat, Fira». Això és un fraccionament
del que s’anomena línia 9 o no?, o és que ja són així, ja
són diferents adjudicacions que no tenen res en comú?

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Home, jo crec que el senyor Amat, no sé si es referia
precisament a aquesta qüestió, el senyor Oriol Amat, jo
crec que es referia més a un objecte, doncs, determinat
que l’anem trossejant de forma successiva temporal-
ment, no? I la mateixa empresa va guanyant diversos
contractes menors o va negociar sense publicitat per
anar acumulant facturació. Em sembla que es referia
més aviat a aquest terme, no?

Aquí, en aquesta qüestió que..., el que caldria veure són
els..., de nou, jo, em diran que sóc molt formalista, però
hauríem de veure el projecte, no? I, segurament, aquest
«línia 9, viaducte» deu ser un projecte que va generar
un expedient i hauríem de veure quin és el punt de con-
tacte entre aquests i altres projectes que permetessin
pensar que tot hauria hagut de ser un únic projecte, no?,
però no tinc criteri sobre el tema.

El president

Gràcies, senyor Cases. Senyor Miró...

El Sr. Joan Miró Farrerons

Sí, m’agradaria que m’il·lustrés el cas de què parlàvem
abans del procediment restringit. És a dir, un cop s’han
seleccionat aquelles empreses que, d’alguna forma,
doncs, demostren aquella capacitat tècnica, aquella
solvència, diguem-ne, per tirar endavant l’objecte del
contracte, eh?, un cop seleccionades aquestes, després,
la selecció final de l’adjudicatari, què es fa? Exclusiva-
ment en termes econòmics o no? O es continua filant
prim amb el tema de la solvència tècnica i tots aquests
elements? És a dir, pregunta, allò, d’estudiant.

El president

Senyor Cases, haurà de contestar com a professor, ara.

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Bé. El restringit..., nosaltres, aquí..., es feia alguna re-
flexió, no?, sobre aquest tema, perquè..., perquè té mala
premsa, no?, el procediment restringit. Sembla que es-
tiguis excloent gent, no? I la veritat és que no..., jo, sin-
cerament no conec massa casos on s’estigui utilitzant...
(Veus de fons.) No n’hi han. N’hi han molt pocs, per-
què té mala premsa, sembla que estiguis excloent...
(Veus de fons.) Sí..., sembla que estiguis excloent, no?
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En funció de l’objecte, faríem..., el restringit tindrà
dues fases, no? En la primera, nosaltres fixarem quin
tipus d’empreses volem que participen en la licitació, i
podem dir, doncs, criteris subjectius, no discriminato-
ris per a seleccionar aquella modalitat d’empresa que
pensem que pot escometre millor funcionalitat a aquell
projecte públic que tenim sobre la taula.

En la segona fase, el tema estarà si..., podem triar, si
anem per concurs o per subhasta: si es va per concurs
–si es va per concurs–, no només serà el preu l’element
determinant, tot i que jo..., aquí s’hi insistia, i jo tam-
bé hi insisteixo que, a vegades, no hem de menyspre-
ar el valor preu, perquè, si no, l’oferta econòmica al
final va caient en importància, no? Però la segona fase
del procediment restringit està en funció de l’opció de
l’òrgan adjudicatari: anar per concurs o anar per sub-
hasta.

Com he dit abans, jo crec que no són absolutament in-
tercanviables: si el projecte el tens plenament definit i
l’element de competència entre empreses ja no és la
característica tècnica, perquè per això l’has seleccionat
amb caràcter previ, l’ordinari seria anar a la subhasta i
que competeixin obertament en preu.

El president

Senyor Miró...

El Sr. Joan Miró Farrerons

Gràcies per la classe. Segona qüestió. A veure, sem-
bla... És que jo em reitero, potser, una mica en el ma-
teix, però és que fins que no em convencin, m’hi con-
tinuaré reiterant, i aprofito l’avinentesa dels experts
perquè m’alliçonin més. És a dir, per què està tan mal
vista la contractació de l’obra pública a la subhasta?

És que jo..., avui dia, em sembla que no hi ha cap ad-
ministració que l’apliqui com a referent, diguem-ne
allò..., normal. I jo diria..., no ho sé, amb un bon pro-
jecte i fiant-nos, no?, del registre de contractistes –que
potser és aquí on cau tot el descrèdit d’aquest sistema
d’adjudicació–, doncs, potser encara li hauríem de do-
nar un cert valor, perquè..., bé, tot el tema aquest de les
valoracions tècniques i més, se sobreentén. Jo diria que
amb un bon registre de contractistes i amb un bon sis-
tema de classificació i de categorització, doncs, hauria
de ser suficient.

Per què creu, vostè, que la subhasta no l’aplica pràcti-
cament o està tan desprestigiada en el món de l’adjudi-
cació, de l’obra pública, eh?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Bé. Aquest tema ens va preocupar, eh? Hi han unes re-
flexions... –no sé si els poden semblar interessants, hi
ha unes reflexions– sobre aquest tema, tot i que tampoc
no es disposa de dades. Si vostè pregunta: què s’aplica
més? Home..., el nas, no?, la nostra pràctica ens dirà,
doncs, home!, la subhasta està en franco retroceso, en
benefici del concurs.

Jo crec, com deia abans –i, d’això, n’he fet una reflexió
introductòria– a la introducció, no són intercanviables,
no és el mateix –no és el mateix. I la subhasta hauria de
ser el procediment ordinari en aquells casos on l’objec-
te ha estat suficientment definit, de tal forma que t’és
igual que ho faci el senyor Miró o el senyor Cases,
l’obra, perquè els dos ho faran suficientment bé, i l’únic
que hem de buscar és com competeixen en preu.

Si l’objecte està ben definit i està precisat, i vostè té les
qualitats tècniques i la solvència que li acrediten la seva
inscripció i la seva classificació, etcètera, doncs, el nor-
mal seria competir amb mi en preu, no?, i no embran-
car-nos en altres elements que incorporen necessària-
ment més subjectivitat, perquè el preu és subjectiu.

I, per tant, amb aquest ànim de perseguir una major
objectivitat, crec que caldria fer una reflexió de tornar,
en certes formes, a la subhasta. I segurament –segura-
ment–, doncs, no s’utilitza de forma més recurrent,
per... –jo ho diria, eh?, això és suposició meva–, per
problemes amb la definició de l’objecte.

El president

Senyor Miró...

El Sr. Joan Miró Farrerons

Jo dubto que sigui la definició de l’objecte. Em fa
l’efecte que és més un clientelisme..., no ho sé, normal,
no? Jo diria que aquí ens ha estat desaconsellat, aquest
sistema, des de la mateixa Administració, amb l’adver-
tència: «Ui!, és que es pot presentar qualsevol!», qual-
sevol que compleixi, no?, però qualsevol. I a mi em va
espantar una mica aquesta paraula.

I l’altra, fins i tot va ser pel mateix gremi, o la Cambra
de Contractistes, no?, que també semblava que no hi
estaven d’acord, perquè, doncs, és una forma de perfec-
cionament de les empreses, no?, el tema de l’acredita-
ció i valoració tècnica de la mateixa empresa... Vull dir
que, des del món de l’Administració i des del món, di-
guem-ne, dels contractistes, sembla que es veu mala-
ment. Aleshores, és clar, jo vaig una mica perdut. I, en
el nivell acadèmic, perdoni, es queda sol, eh?, amb
l’afirmació aquesta.

Llavors, no ho sé, molt em temo que és bastant aquest
clientelisme, és a dir, aquesta confiança donada al llarg
de moltes obres i de molta experiència conjunta, i de
molt tracte personal, i de molt, i de molt i de molt, el
que acaba donant aquesta gran valoració dels criteris,
diguem-ne, tècnics. És una impressió allò gairebé per-
sonal, entrar una mica en aquest tipus de diàleg, però és
que el volia mantenir.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Miró. Senyor de Clascà...

El Sr. Joan R. de Clascà Marín

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, se-
nyor Cases. Una pregunta: a vostè, li semblaria raona-
ble que en un procés d’adjudicació en què hi hagi una
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fase de qualificació es qualifiqués la idoneïtat d’una de
les UTE, en funció dels criteris que dèiem abans?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

Home, jo el que crec és que, en un procés de licitació,
s’ha d’analitzar, doncs, la personalitat jurídica d’aquells
que hi participen, i moltes altres coses: la seva solvèn-
cia, etcètera. I el que deia és que, si algú té un dubte
sobre els documents, igual que si em vénen uns docu-
ments que no tenen..., em ve una empresa estrangera i
no aporta tot..., el tema de la Haia, doncs, no poder
acceptar aquell document, li donarem tres dies perquè
l’esmeni, no sé què, la postilla de la Haia, tal... Per tant,
el que hauré d’analitzar és tota la documentació, i hauré
de veure si el representant té els poders suficients, et-
cètera. I, si entenc –si ho entenc– que algú està incom-
plint alguna normativa, el que hauré de fer és posar-ho
de manifest a les instàncies competents.

El president

Senyor de Clascà...

El Sr. Joan R. de Clascà Marín

Sí, em permeto insistir: en l’etapa d’avaluació tècnica,
on estem avaluant les característiques tècniques de
l’oferta, els mitjans per a execució de l’obra, etcètera,
que una UTE sigui, com deia vostè abans, complemen-
tària, és a dir que configuri un conjunt d’empreses que
es complementen entre si per les seves especialitats, per
millor realitzar l’obra, enfront d’una altra UTE que no
fes tot això, sinó que fos simplement una agrupació
d’empreses sense massa sentit, no tindria sentit que
això es qualifiqués?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

El que hem de veure és..., o sigui, nosaltres, com he dit
abans, em sembla que ha sortit el terme, vull dir, l’Ad-
ministració no jutja, no?, ningú de l’actuació, no? El
que sí que ha de valorar és si aquella agrupació que se
li planteja, eh?, que, com sabem, no té personalitat ju-
rídica, i que el més segur és que vindran uns senyors
amb un compromís de constituir-se, el que sí que po-
dem és qüestionar realment..., crec que sí que podem
qüestionar i traslladar, on sigui pertinent, si aquella
UTE entenem que no respon a les finalitats que la Llei
preveu així expressament.

El president

Senyor de Clascà...

El Sr. Joan R. de Clascà Marín

Una altra pregunta: hi ha vegades que hi ha empreses
que fan el projecte, i després, aquestes empreses estan

dintre d’un grup econòmic, d’un grup d’empreses, en
què també hi ha una constructora, i aquesta constructo-
ra, a vegades, licita el projecte que ha fet una empresa
del seu grup.

A vostè, li semblaria raonable que s’exclogués aques-
ta possibilitat?, passa això ja en altres administracions?,
o ja ho diu la Llei?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

No recordo l’article... Hi ha un article..., ara no el recor-
do, no tinc una memòria suficient segurament, o els
coneixements suficients... Hi ha un article que contem-
pla aquesta qüestió. Perquè és evident que, de partida,
aquella entitat que ha fet el projecte no pot participar en
l’adjudicació integrant una UTE o integrant un grup
d’empreses que participen en l’adjudicació d’aquell
projecte que aquesta empresa ha definit, no?

Em sembla recordar que hi ha un article –que si després
tinc més temps el buscaré, no en recordo el número,
disculpin-me– on es regula aquesta qüestió, no? Es re-
gula la possibilitat que aquells que han participat prè-
viament, participin posteriorment en el procediment de
licitació. Però es regula amb caràcter molt excepcionat,
amb caràcter molt taxat, amb caràcter molt, diguéssim,
molt..., amb màxima transparència, perquè, si no, hi ha
un risc de desigualtat d’armes absolut entre altres em-
preses que participin en aquella licitació.

El Sr. Joan R. de Clascà Marín

I, finalment, l’aplicació del procediment de subhasta,
d’una manera pura, com vostè deia abans, no tindria un
inconvenient, en el sentit que, mitjançant aquest proce-
diment en què una empresa pot anar guanyant subhas-
tes perquè fa el millor preu –i això és raonable i està
bé–, pugui anar-se carregant de feina fins al punt que
amb la seva estructura pròpia no la pugui assolir, i lla-
vors ens trobem amb..., com ja ha passat moltes vega-
des, amb errades..., que empreses que ja han agafat
massa feina que la que poden fer, no l’acaben fent bé,
i, en canvi, el procediment de licitació no ho detectaria?

El president

Senyor Cases...

El Sr. Lluís Cases i Pallarès

És que en el procediment de licitació, nosaltres podem
demanar les especificacions que estimem pertinents i la
disposició dels mitjans materials que estimem perti-
nents per a l’execució de l’obra, no? A partir d’aquí,
una situació com la que vostè apunta és d’alt risc, per
a l’empresa, eh?, perquè una empresa que executi in-
correctament una obra o estigui executant incorrecta-
ment una obra, i pugui arribar a incórrer, amb risc de
resolució del contracte... Això, vinculant-ho amb l’ar-
ticle 20, pot arribar a implicar la impossibilitat de con-
tractar amb l’Administració pública, no? I, per tant,
estem davant d’un risc empresarial notable, o notori, o
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molt important per a determinats segments de l’activi-
tat del nostre mercat.

Per tant, jo aquí, el que diria és que parlant de contrac-
tació, el que cal és que vetlli perquè aquells requisits
que ell va decidir que havien de concórrer en els adju-
dicataris d’aquella obra, hi estiguin permanentment,
no? I la solvència tècnica, econòmica i financera ha
d’existir en el moment zero i en el moment cent del
contracte, si és que el contracte s’acaba en el moment
cent.

I el que no podem fer és tenir una solvència tècnica en
el moment zero, i al tercer dia que aquesta solvència
tècnica ens desaparegui perquè els tècnics que teníem
per executar aquesta obra han anat al Marroc a fer una
història..., al Marroc o a Alemanya, a fer un altre pro-
jecte.

El Sr. Joan R. de Clascà Marín

Res més. Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor de Clascà. Si no hi ha cap altra inter-
venció, doncs, agraïm al senyor Cases la seva compa-
reixença, i suspenem la sessió cinc minuts.

La sessió se suspèn a un quart de set del vespre i cinc
minuts i es reprèn a dos quarts de set i cinc minuts.

El president

Es reprèn la sessió.

Compareixença del Sr. Francesc Xavi-
er Padrós i Castillon perquè exposi els
criteris i les recomanacions adoptades
per la Junta Consultiva, en relació amb
les consultes formulades per les admi-
nistracions públiques de Catalunya en
matèria de contractació administrativa
els darrers anys, com també el seu cri-
teri sobre possibles modificacions en
la legislació sobre contractació admi-
nistrativa (tram. 357-00201/07)

Bé. Reprenem la sessió amb la compareixença del se-
nyor Francesc Xavier Padrós i Castillon, director de
Serveis del Departament d’Economia i Finances i vo-
cal de la Junta Consultiva de Contractació Administra-
tiva, que ha estat la qüestió per la qual, doncs, avui és
aquí en aquesta compareixença.

Senyor Padrós, doncs, té la paraula.

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació Ad-
ministrativa (Sr. Francesc Xavier Padrós i Castillon)

Bé. Moltes gràcies, senyor president. D’acord amb els
termes de la compareixença, se m’ha convocat per in-
formar i exposar els criteris i les recomanacions adop-
tats per la Junta Consultiva de Contractació amb rela-
ció a les consultes formulades per les administracions
públiques de Catalunya en matèria de contractació ad-

ministrativa en els darrers anys i també per exposar el
criteri sobre possibles modificacions en la legislació de
contractació administrativa.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals es reprodueixen en l’annex.)

Utilitzaré aquesta presentació que se m’atorga i se’m
permet per, lògicament, referir-me a les dues qüesti-
ons..., amb caràcter previ faré una brevíssima presenta-
ció de –i, de fet, ho lligaré tot amb l’exposició– què és
i què fa la Junta Consultiva de Contractació Adminis-
trativa, en quins camps opera, com actua i què és el que
bàsicament podem destacar de la seva activitat en els
darrers anys i de la seva incidència en matèria de con-
tractació pública.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa
–i no s’espantin per la referència a l’any 1981, simple-
ment és una referència– és la primera Junta autonòmi-
ca –autonòmica– constituïda després de la Junta Con-
sultiva de Contractació Administrativa de l’Estat.

(Vegeu el xart 1.) En aquests moments, si la memòria
no em falla, són onze les comunitats autònomes que
tenen juntes consultives com la nostra. La primera en el
temps va ser la de la Generalitat, de l’any 1981, però la
regulació actual de la Junta se situa bàsicament a l’any
96, en aquest Decret 376/1996, del 2 de desembre, que,
si s’hi fixen, és un Decret de reestructuració que mar-
ca, de fet, l’inici d’una nova etapa, coincident en el
temps gairebé amb la Llei de contractes de les adminis-
tracions públiques de l’any 1995, la primera versió de
la Llei de contractes, encara avui en bona part vigent.

El Decret del 96 ha tingut algunes variacions lògiques
de tipus organitzatiu, bàsicament, o per incorporar nous
departaments, per adequar-los a les reformes de la plan-
ta organitzativa de la mateixa Administració de la Ge-
neralitat, i es complementa amb un decret, el 323/98, de
creació del Registre de Licitadors, que a la vegada va
ser també modificat uns anys després. L’actual Regis-
tre de Licitadors –després hi haurà ocasió de comentar-
los probablement les perspectives d’evolució d’aquest
Registre– és un registre, com dic, creat l’any 98 i que
complementa la normativa de l’any 1996.

(Vegeu el xart 2.) La suma de totes aquestes disposici-
ons permet fer un quadre molt global, si vostès volen,
de què és la Junta Consultiva i què fa. La Junta Consul-
tiva de Contractació Administrativa és un òrgan adscrit
al Departament d’Economia i Finances, és un òrgan
interdepartamental que té una part clarament consulti-
va..., és l’òrgan consultiu específic en matèria de con-
tractació –el que no vol dir que sigui l’únic, és l’espe-
cífic, n’hi ha d’altres, lògicament, amb abast més
general: la Comissió Jurídica Assessora, per posar-ne
algun exemple, en determinats àmbits de la contracta-
ció–; però, com a òrgan específic, la Junta Consultiva
exerceix aquestes funcions d’assessorament.

El Decret del 96 és una mica fill de la seva època, i per
això l’àmbit sobre el qual projecta la seva activitat la
Junta Consultiva és l’Administració de la Generalitat,
les seves entitats autònomes i les restants entitats de
dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, vincula-
des o dependents de l’Administració de la Generalitat.
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Possiblement, aquest Decret, avui en dia necessitaria un
aggiornamento, una posada al dia, per reflectir l’evo-
lució que sobre l’aplicació de la Llei de contractes a les
societats públiques s’ha anat produint al llarg d’aquests
anys. L’any 96, un any després de la Llei del 95, això
plantejava alguns dubtes; a partir de l’evolució poste-
rior probablement caldria estendre el seu àmbit d’apli-
cació subjectiu.

A banda de la funció consultiva la Junta, però, exerceix
funcions que algú podria qualificar d’executives, d’ad-
ministratives, de gestió, si vostès volen. La més relle-
vant, sens dubte, és la de la classificació d’empresaris,
que porta com a corol·lari la gestió del Registre Ofici-
al de Contractistes. No és altra cosa, el Registre
Oficial de Contractistes, que el registre on s’inscriuen
els empresaris classificats. Porta també a terme la direc-
ció i gestió del Registre Públic de Contractes i la del
Registre de Licitadors de la Generalitat que abans els
he esmentat.

Per tant, és cert que conserva el nom de Junta Consul-
tiva, però, més enllà de la part clarament consultiva,
exerceix també altres funcions.

(Vegeu el xart 3.) La Junta..., molt ràpidament, s’estruc-
tura en un ple, una permanent, una comissió de classi-
ficació i una secretaria tècnica. Em temo que..., no sé si
és de lectura fàcil..., els deixaré per descomptat el
power point després...

(Vegeu el xart 4.) Simplement, i no els entretindré, es-
mentar que el Ple està concebut com, efectivament, un
autèntic òrgan de trobada de tots els departaments de
l’Administració de la Generalitat i també de les organit-
zacions empresarials. I hi ha en projecte, en aquests
moments, incorporar-hi amb caràcter definitiu o amb
caràcter permanent, millor dit, les associacions o les
organitzacions associatives d’ens locals de Catalunya.
Estem parlant d’un projecte de decret que s’està trami-
tant en aquests moments. Si no ho recordo malament,
està en tràmit a la Comissió Jurídica Assessora, actual-
ment.

No vol dir, això, que les organitzacions associatives
dels ens locals no hagin participat en la Junta. En la
regulació actual hi participen sempre que es discuteix
o es ventila algun tema plantejat per un ens local o d’in-
terès per a una administració local. Se’ls convida a as-
sistir a les reunions amb ocasió del tractament d’aquells
temes, però no amb caràcter permanent. El canvi que es
produirà, probablement ben aviat, serà la incorporació
definitiva de les organitzacions associatives d’ens locals
tant al Ple com a la Comissió Permanent.

Si el Ple és l’òrgan, diguem-ne, més solemne i amb la
màxima representació, els òrgans de treball ordinari són
la Permanent, la Comissió Permanent, en la qual es re-
produeix, sempre sota la presidència del secretari gene-
ral del Departament d’Economia i Finances i la vice-
presidència de la Secretaria General de Política
Territorial, es reprodueix la presència de membres del
Govern, o dels departaments, millor dit, i de les orga-
nitzacions empresarials, i, en el futur, de les organitza-
cions locals. La Permanent, bàsicament, és on es resi-
dencien les funcions de caràcter consultiu.

I, finalment, la Comissió de Classificació és una comis-
sió en què hi ha participació també dels departaments, de
les organitzacions empresarials, i que té encomanada,
com a òrgan col·legiat, acordar les classificacions empre-
sarials, tant d’obres com de serveis i, a la vegada, la re-
visió de les classificacions atorgades en cada cas.

(Vegeu el xart 5.) La Secretaria és comuna a tots
aquests òrgans. És una secretaria tècnica servida per
funcionaris, amb una composició al voltant d’unes tret-
ze o catorze persones en l’actualitat, i és l’òrgan de se-
cretaria dels tres òrgans col·legiats.

A banda, i també passaré ràpid sobre això, la Secreta-
ria fa les funcions pròpies d’òrgan administratiu de
suport i gestió als òrgans col·legiats, i, evidentment, en
les tasques registrals, de preparació de documentació,
de seguiment d’acords, etcètera.

(Vegeu el xart 6.) Els he posat unes dades..., o he plan-
tejat unes dades perquè analitzin o puguem analitzar
algunes qüestions. En el període 1997-2004 –i hem
agafat aquests anys bàsicament perquè és a partir del
Decret del 96, és a dir, a partir de la nova etapa de la
Junta Consultiva, diguem-ho així–, bàsicament, la pro-
ducció d’informes i de recomanacions és la que tenen
reflectida en pantalla. I potser el detall més rellevant és
qui sol·licita o qui ve sol·licitant aquests informes.
D’una banda, hi ha una part d’autoproducció: la matei-
xa Junta, sobretot amb recomanacions però també amb
informes, produeix o elabora informes, a vegades, fins
i tot, a petició de..., per exemple, la Permanent a peti-
ció de la Comissió de Classificació, perquè s’ha venti-
lat algun problema a discutir o a resoldre. També els
departaments i entitats de la Generalitat. I és rellevant
també, crec, que els ens locals, tot i no haver tingut una
representació permanent fins..., ben aviat, quan la tin-
guin, han fet també sol·licituds o han plantejat sol·lici-
tuds a la Junta Consultiva de Contractació Administra-
tiva. La part de recomanacions obeeix més a aquesta
activitat d’impuls, d’orientació, d’actuacions en deter-
minats àmbits. Després m’hi referiré il·lustrant-ho amb
alguns casos.

(Vegeu el xart 7.) En la part de classificació, les dades del
2004, del Registre Oficial d’Empreses Classificades, do-
nen una certa idea, una dimensió de què és el que es clas-
sifica en aquests moments o quines són les empreses
classificades a Catalunya. L’any 2004 s’havien aprovat
o es van aprovar 160 expedients d’obres i 278 de serveis,
dels quals –d’aquests 160 o d’aquests 278– una part cor-
respon a altes noves, de noves empreses, i una altra part
correspon a renovacions d’empreses que ja els havia
caducat la seva classificació i la tornen a demanar.

En el còmput total, a 31 de desembre de 2004, empre-
ses classificades per la Generalitat de Catalunya, figu-
ren 194 d’obres, 354 de serveis i 66 que a la vegada ho
estan en obres i serveis.

Una dada important i a tenir present també és aquesta
darrera que els apareix en la transparència: els expedi-
ents d’extensió de la classificació autonòmica a nivell
estatal. Amb la reforma de la Llei de contractes que es
va fer l’any 1999 es va possibilitar que les comunitats
autònomes poguessin estendre les classificacions ator-
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gades per elles a les empreses amb domicili social a
cada comunitat..., que es poguessin estendre i tenir
efecte en el conjunt de tot l’Estat. Per a això, cal trami-
tar un expedient, que consisteix a trametre a la Junta
Consultiva estatal les classificacions atorgades –evi-
dentment, a petició, sempre, de les empreses, a inicia-
tiva de les empreses que així ho volen–, i aquest expe-
dient és objecte de revisió o d’anàlisi per part de la
Comissió de Classificació corresponent de la Junta
Consultiva estatal i s’atorga l’extensió efectiva.

Aquest sistema opera des de finals del 2002 –finals del
2002– perquè, tot i que en la previsió estava en la Llei
del 99 o en la reforma de la Llei del 99, passa que fins
a l’aprovació del Reglament general de la Llei de con-
tractes, que es produeix en una data molt senyalada, el
12 d’octubre del 2001, no hi ha possibilitat d’articular
el sistema processalment. Per tant, hi ha un cert retard,
hi ha una certa demora, i el sistema opera a partir de
l’any següent, del 2002.

(Vegeu el xart 8.) La gràfica els representa, amb aquesta
fórmula, l’evolució al llarg de tots aquests anys: 97, 98,
99, 2000, 2001..., fins al 2004, per a obres, serveis, i
empreses a la vegada classificades en obres i en serveis.
Hi ha una..., diguem-ne, una progressió ascendent de
nombre d’empreses classificades a Catalunya, i, a partir
de les primeres dates de l’any 97, i fins actualment...,
les que els acabo d’ensenyar abans.

(Vegeu el xart 9.) Una altra dada que potser pot tenir
interès sobre empreses classificades –d’obres, en aquest
cas, exclusivament– és aquesta: en funció de la factu-
ració anual..., aquí les dades són una mica més actua-
litzades... –jo crec que molt actualitzades: 28 d’abril, és
a dir, la setmana passada–, el nombre d’empreses con-
tractistes d’obres en funció de la facturació anual de
cada una d’elles, doncs, n’hi ha sis en una franja supe-
rior als cinquanta milions d’euros, i, a partir d’aquí,
entre les diverses franges, hi ha tot un nombre determi-
nat d’empreses classificades. Aquestes franges es cor-
respondrien grosso modo amb el que en termes euro-
peus s’identifica com a gran empresa, mitjana empresa,
petita empresa i microempresa, finalment, els dos úl-
tims esglaons.

(Vegeu el xart 10.) També amb aquesta idea de facilitar
algunes dades més d’interès, el nombre d’empreses
–d’obres també, hi insisteixo–, en funció de la seva ti-
pologia es pot agrupar d’aquesta manera: hi trobem
obres d’edificació –són les més nombroses les de clas-
sificació–, les constructores generalistes –que serien,
diguem-ne, d’edificació i urbanitzadores alhora–; ins-
tal·ladores, de tota mena; empreses urbanitzadores i un
gran apartat, si vostès volen molt ampli, d’«altres», en
què trobaríem empreses de jardineria, moviments de
terres, abastament d’aigües, etcètera.

(Vegeu el xart 11.) Des de la perspectiva consultiva
–i intentaré, ara, centrar-me més específicament en una
de les dues peticions que se’m feien en la compareixen-
ça, des de la perspectiva consultiva–, estrictament con-
sultiva, jo crec que té interès que sapiguem quins són
els grans temes sobre els quals ha anat opinant i expres-
sant el seu parer la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat. I té interès, entre al-
tres coses, perquè potser reflecteix en bona part quins,

a vegades, són els punts de conflicte i els de controvèr-
sia i els elements que poden ser objecte de millora en
alguns casos.

No és casual que la matèria..., si volen, la gran matèria,
que ha ocupat més l’atenció de la Junta, des del punt de
vista consultiu, hagi estat tot el que es relaciona amb
objecte, qualificació i règim jurídic dels contractes. Hi
ha molts temes destacables aquí. Jo, lògicament, ara,
per raons de temps no els puc detallar el contingut
d’aquests informes, però sí llançar algunes qüestions:
per exemple, problemàtiques abordades en aquest àm-
bit. Una problemàtica de molt interès, especialment en
els darrers anys, a les administracions públiques, la dels
contractes mixtes. Però, entengui’s bé, contractes mix-
tos tant administratius, és a dir, contractes que contenen
prestacions de diverses modalitats del contracte admi-
nistratiu –obres i subministraments, obres i serveis,
combinacions de consultoria i serveis, etcètera–, com
també el mixt que deriva de contractes administratius i
contractes privats per als quals la nostra legislació ac-
tual de contractes no té solucions. I això planteja, a
vegades, problemes no menors.

Només els cito un exemple: en un informe de l’any
2004 es plantejava a la Junta Consultiva, per part de la
Universitat de Barcelona, si era factible agrupar o trac-
tar amb un sol negoci jurídic l’alienació d’un bé immo-
ble per part de la universitat i la construcció d’un nou
edifici, que, justament, en terrenys propietat de la Ge-
neralitat, havia de ser la seu d’allò que es venia en l’im-
moble per part de la Generalitat.

Es podia tractar amb un sol contracte? Era factible
combinar el contracte privat i el contracte administra-
tiu d’obra en el seu cas? Es podien obtenir millors re-
sultats fent aquesta fórmula? Lamentablement, la legis-
lació de contractes no contempla qüestions com
aquestes, i potser és un element de reflexió, si vostès
volen, o a tenir en compte, i un element a pensar en una
modificació futura, perquè probablement ens allunyem
una mica de la realitat de les coses.

També en aquest àmbit ha tractat els contractes interns,
per exemple, el que la doctrina anomena contractes in-
house. És a dir, aquests contractes que es fan o aques-
tes relacions que es fan entre una administració matriu
i determinades entitats amb les quals aquesta adminis-
tració té el control; i aquestes entitats, a més, realitzen
la part essencial de la seva actuació per l’administració
matriu. Com s’ordenen aquestes relacions?, com es
poden plantejar? No els canso amb aquest capítol d’ob-
jecte, qualificació. La Junta ha informat sobre contrac-
tes de transport escolar, de corredoria d’assegurances o
sobre producció de medicaments hemoderivats a partir
de sang humana o plasma, per exemple.

Un segon àmbit, classificació i/o solvència, ha plante-
jat també una sèrie de qüestions a la Junta, que els ha
intentat resoldre al llarg de tots aquests anys. Els exem-
ples aquí també són diversos: termini d’acreditació de
les classificacions. És possible classificar un organisme
públic? La resposta els avanço que va ser no. Podia una
agrupació d’interès econòmic demanar l’informe a la
Junta Consultiva? També la resposta va ser que no. I,
una recomanació en aquest àmbit, que crec que és molt
rellevant, és la recomanació 1/1997 de la Junta Consul-
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tiva en què assentava el criteri, seguint la doctrina del
Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea –el tenen
a la Sentència Beentjes–, que l’experiència en cap cas
pot ser considerada criteri d’adjudicació, sempre ha de
ser avaluada en la fase prèvia com a condició de sol-
vència, de capacitat de l’empresa; mai com a criteri
d’adjudicació.

En el tercer grup de temes, en els de formes i procedi-
ments d’adjudicació, la Junta s’ha pronunciat aquí en
aspectes sobre..., sobre tot, sobre el concurs, sobre les
ofertes temeràries en els concursos, o sobre la utilitza-
ció del procediment negociat quan un procediment
obert o restringit ha quedat desert, o també s’ha pro-
nunciat sobre criteris d’adjudicació en procediments
oberts.

El quart àmbit que els he apuntat, el de clàusules espe-
cífiques, comprèn, d’alguna manera ja està il·lustrat en
la mateixa transparència, aspectes diversos i sobretot
gairebé tots tractats a nivell de recomanacions de la
Junta. Estem parlant aquí d’actuacions que ha fet la
Junta en aquest sentit: en l’àmbit de clàusules lingüís-
tiques, de clàusules de potenciació del català en la con-
tractació pública; en l’àmbit de clàusules socials, pos-
sibilitat d’introduir elements de clàusules socials
sempre o bàsicament en el posicionament de la Junta
com a condicions d’execució del contracte –en la línia,
per tant, de la comunicació europea de l’any 2001–; o
sobre clàusules mediambientals, aquí amb una posició
una mica més, si em permeten l’expressió, atrevida, no
només en l’àmbit estricte de les condicions d’execució,
sinó també amb possibilitat d’incloure determinats cri-
teris en l’àmbit o en la part de selecció. Això sí, sem-
pre que hi hagi un lligam directe o un nexe causal di-
recte amb l’objecte del contracte, en la línia que
justament ha consagrat després l’actual Directiva euro-
pea 2004/18, la pendent de transposició, entre d’altres.

Pimes, reblant una mica el clau d’un procés que es va
iniciar amb una resolució del Parlament de Catalunya,
justament, en la legislatura anterior, la Junta Consulti-
va va, efectivament, plantejar una recomanació, l’any
2003, sobre pimes, i, en el sentit d’apostar per la pos-
sibilitat de reservar o d’aconsellar en els departaments
la possible reserva a favor de pimes i microempreses de
determinats contractes en aquells processos que depe-
nen estrictament de l’Administració pública, contractes
menors, o millor dir, aquells processos en què la selec-
ció de l’ofertant es fa directament per a l’Administra-
ció pública, contractes menors negociats..., procedi-
ments negociats per raó de la quantia, bàsicament, en
aquests dos àmbits.

I, finalment, l’àmbit d’aplicació subjectiva, un tema en
què dissortadament anem repetint-nos, jo crec que tots
els òrgans consultius de tot l’Estat. Per què? Doncs,
bàsicament perquè la fórmula utilitzada en la Llei del
95 va ser una fórmula fracassada; en la reforma del 99
es va tornar a fracassar, i perquè el Tribunal de Justícia
de la Comunitat Europea ha condemnat ja, per tres ve-
gades –l’última el gener d’aquest any 2005–, l’Estat
espanyol per mala transposició de les directives comu-
nitàries.

També aquí la Junta Consultiva ha tingut ocasió d’efec-
tuar una recomanació, per cert, molt crítica, una reco-

manació de l’any 2004 amb la reforma del 2003 feta
amb la Llei de mesures, aquell tipus de lleis injuriades
que afortunadament sembla que desapareixen o que
han desaparegut, i alguns informes, per exemple, l’any
2004 sobre fundacions públiques i fundacions amb pre-
sència o majoritàriament públiques de la Generalitat.

(Vegeu el xart 12.) Quines són –i vaig acabant, senyor
president– les perspectives de futur que es poden obrir
en matèria de contractació pública? Hi ha un element
que jo crec que és elemental. Estem en un any, una
vegada més, en matèria de contractació, des del punt de
vista normatiu, de transició i van..., punts suspensius,
massa, probablement. Estem en espera d’una nova llei
de contractes o, segurament, Llei de contractes del sec-
tor públic, si fem cas al que diu l’acord de febrer, un
acord de febrer d’aquest any 2005, publicat fa escassa-
ment dues setmanes en el BOE, en què ja es parla de la
futura Llei de contractes del sector públic i es mana, a
més, el Govern de l’Estat a fer una sèrie d’actuacions,
sobretot en matèria de contractació electrònica.

Aquesta nova Llei de contractes no pot defugir una
obligació, que és transposar les directives europees de
contractes, les dues, la del 2004/18 i la del 2004/17.
Haurà de resoldre, el legislador, què fa amb la de sec-
tor especials: si segueix contemplant-ho a part o si opta
per una fórmula més integradora; però, en qualsevol
cas, el termini de transposició acaba el 31 de gener del
2006. Segueix havent-hi termini, però la història ens
demostra que gairebé tots els terminis de transposició,
fins ara, no se n’ha complert mai cap, fóra bo complir
aquest.

Una segona cosa que haurà de fer aquesta nova Llei de
contractes és abordar el trànsit de la contractació públi-
ca actual, evidentment, encara bàsicament amb suport
paper, al suport electrònic. La contractació pública
electrònica amb utilització de mitjans electrònics, in-
corporació dels nous procediments electrònics que pre-
veuen les directives europees, subhasta electrònica, per
exemple, sistema dinàmic d’adquisició; és un repte que
no es pot defugir, i, a més a més, un repte en què l’Es-
tat s’ha de posar al dia i s’ha de posar al dia sobre ini-
ciatives ja en àmbit autonòmic.

La Generalitat disposa d’un decret, el 96/2004, de ge-
ner de l’any passat, que regula la utilització de mitjans
electrònic informàtics en la contractació pública. El
Govern basc disposa d’una ordre, aquest any passat,
també el 2004, que regula ja –i a més entra en matèria
i el regula específicament– el sistema de presentació
d’ofertes, què passa en un nivell de detall molt nota-
ble?, què passa quan s’obre una oferta telemàtica i hi ha
un virus, per exemple?, com ha d’operar la mesa de
contractació?, etcètera. Aquestes realitats del procedi-
ment s’han d’incorporar en el nostre sistema de con-
tractació pública.

La llei haurà de reformular les normes bàsiques de con-
tractació pública perquè, si això no es fa, l’exercici de
competències autonòmiques de desenvolupament i exe-
cució és molt difícil. Jo, en aquest camp, sóc molt op-
timista i em sembla que dec ser dels pocs optimistes...
Jo crec que hi ha espai, i hi hauria..., hi pot haver encara
més espai d’actuació normativa de les comunitats autò-
nomes. Si fins ara no ha estat així, ha estat perquè les
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normes actuals són molt imperatives, probablement;
però, des del punt de vista de procediments, d’organit-
zació, de tot el que té a veure amb les juntes de contrac-
tació, amb els òrgans, amb les meses, amb desenvolu-
par determinats tipus de procediments, negociats,
restringits, etcètera. Hi ha camp a córrer per la norma-
tiva autonòmica. I haurà de resoldre també, en aquest
context de normes bàsiques, què passa amb la contrac-
tació local, aquest totum revolutum, si em permeten,
actual que la llei s’aplica sense discriminació de cap
mena a una administració com l’Estat, a una adminis-
tració d’una comunitat autònoma com Catalunya, o a
una administració d’una comunitat autònoma, doncs,
menor que alguns ajuntaments grans d’altres comuni-
tats, o a l’últim ajuntament perdut de pocs habitants,
s’ha d’intentar acomboiar perquè la pràctica d’aquests
anys ha demostrat que això planteja moltíssims proble-
mes. La uniformitat, en aquest sentit, planteja moltís-
sims problemes.

I, finalment, entenc que aquesta Llei haurà de resoldre
problemes detectats en aquests deu anys de vigència
–deu anys, ja, de vigència–, del 95 al 2005. Jo els he
posat una llista... I, ja dic, per no estendre’m més, sim-
plement la deixo llançada per si en el curs de les pre-
guntes vostès estimen adient plantejar-ne algunes o
volen que en comentem alguna altra amb independèn-
cia de les que creguin vostès.

(Vegeu el xart 13.) Molt ràpidament: àmbit d’aplicació
subjectiva. Ja ho he esmentat. S’ha de resoldre defini-
tivament aquesta qüestió. Fem-ho com altres ordena-
ments. Copiem si és necessari, copiem bé, copiem del
dret francès, que té perfectament resolta aquesta qües-
tió amb un article que té cinc línies i no planteja més
problemes. Busquem –busquem– i plantegem amb la
Llei de contractes com es resolen els temes de col·labo-
ració entre administracions públiques, perquè cada ve-
gada més determinats esquemes de contractació, i so-
bretot amb esquema electrònic, han de ser fruit de
col·laboració interadministrativa. La multiplicació de
portals electrònics en aquests moments jo crec que té
poc sentit: compartim, col·laborem i participem tots
plegats en dissenys de col·laboració.

En l’àmbit d’aplicació objectiva, s’ha d’acabar de de-
finir també què és el que està sotmès i què és el que no
està sotmès a la Llei de contractes. Sembla una obvietat
que deu anys després plantegem això com a dos proble-
mes o com els dos primers problemes de la llista. Però,
jo, sincerament, crec que segueixen sent un problema
avui en dia, perquè hi ha supòsits de difícil solució. Què
passa en aquest àmbit amb els convenis entre adminis-
tracions públiques? Són convenis o són contractes?
Sempre són convenis o són contractes quan les presta-
cions són pròpies d’objectes contractuals?

Jo m’inclino per la segona opció, personalment, i la
Junta Consultiva també s’hi ha pronunciat en aquest
sentit... Malgrat això, la recent reforma de la Llei de
contractes amb el Reial decret llei de març, del mes
passat, fa un plantejament que jo crec que té molts pro-
blemes, diu: «No. Són contractes, però, si estan per sota
el llindar comunitari, llavors es poden tramitar com a
convenis.» Bé.

Règim jurídic dels contractes de les administracions
públiques. Els nous contractes administratius, els
project management, els contractes de gestió de serveis
informàtics, aquests contractes cada vegada més com-
plexos que tenim, mereixen tractament diferenciat?
Tornem a unificar consultoria i serveis? La divisió ha
estat gairebé un fracàs. A nivell de classificació s’obser-
va que la majoria de contractes que llegint la Llei sem-
blen de consultoria resulta que són classificables com
a serveis. Això té greus problemes: els mixtos que
abans he comentat.

Preparació del contracte. És un tema probablement
gairebé que es repeteix també, però només amb una
bona definició de condicions tècniques, administrati-
ves, jurídiques i econòmiques es pot avançar en el fet
de millorar la definició de l’objecte i preparar millor,
també, els contractes.

Hi ha aquí, jo ho crec, una opció que pot fer el legisla-
dor, que és..., i a més, que en el context d’una contrac-
tació plantejada a més en termes electrònics, jo crec que
té més virtualitat encara. Quina és? L’opció de substi-
tuir en certa manera el procediment de tracte successiu
que la nostra legislació, sobretot en la fase de prepara-
ció, encara té, per un procediment que aposti per la
col·legiació, a nivell intern de l’Administració, de deci-
sions.

No deixem que, doncs, determinades decisions que
conformen el contracte, es prenguin només per l’expert
en cada cosa, i anem sumant: col·legiem-los, posem-los
en òrgans comuns i definim de manera comuna els cri-
teris de selecció d’un determinat contracte, per exem-
ple, o definim de manera comuna quina és la classifi-
cació exigida per a aquell contracte, etcètera.

Perfil del contractista: solvència i classificació empre-
sarial. Plantegen tota una sèrie de temes, que jo crec
també que requereixen una certa modificació. La legis-
lació de classificació empresarial, és veritat, és del
2001, la seva concreció en el Reglament; però, en es-
sència segueix sent, en bona part, filla de l’origen de la
classificació, que és de finals dels anys seixanta, seixan-
ta-vuit per ser més concrets.

Registres de licitadors: aquesta és una peça bàsica del
sistema, registres de licitadors o Registre de licitadors.
Registre únic de licitadors a tot l’Estat o Registre únic de
licitadors a cada comunitat autònoma, que integrin tam-
bé plataformes per als ens locals? El que no pot ser és
que entrem o establim instruments que teòricament es-
tan per afavorir, diguem-ne, la descàrrega de paper, i
multipliquem desprès els registres on ha d’estar inscrit
cadascú, hem d’anar a fórmules també compartides.

El Govern de la Generalitat té en projecte un registre
electrònic de licitadors, totalment electrònic ja, que
molt probablement pot veure la llum entre aquest mes
i el mes que ve, i que suposarà disposar, entre altres
coses, d’una..., quan estigui en ple funcionament, d’una
base de dades espectacular en matèria de contractació,
perquè integrarà les dades de classificació, les dades de
contractes, etcètera.

Selecció del contractista: noves formes, nous procedi-
ments, els europeus per descomptat, però, també, l’ac-
tuació sobre els que ja tenim i que no s’han desenvolu-
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pat. Jo sé que en aquesta Comissió s’ha parlat del pro-
cediment restringit, fins i tot, algú va dir que el proble-
ma del procediment restringit era el nom. Doncs, bé, si
aquest és el problema, canviem-lo, diguem-ne procedi-
ment selectiu, que, per cert, és la denominació que uti-
litzen els acords del GATT per referir-se a aquests tipus
de procediments.

Criteris d’adjudicació. Aquest segueix sent un dels
grans temes, que si ho creuen oportú podem entrar-hi
amb més detall desprès.

Possibilitat d’introduir objectius socials, d’orientar de-
terminades adjudicacions al tercer sector, a entitats sen-
se ànim de lucre, que ocupen persones amb risc d’ex-
clusió social, centres de disminuïts, etcètera; pimes,
microempreses, etcètera.

Control d’adjudicacions. La regulació de la nostra le-
gislació actual és absolutament insatisfactòria i no com-
pleix els estàndards de les directives europees, i, en
particular, de la Directiva 89/CEE, de la Comunitat.
Malgrat les condemnes reiterades en aquest punt, se-
guim sense disposar del que les directives europees
demanen. És a dir, mecanismes que assegurin la con-
cessió de mesures cautelars amb immediatesa, meca-
nismes que garanteixin la possibilitat d’indemnitzar
aquell que hagi pogut estar perjudicat per una adjudi-
cació determinada amb una certa immediatesa o amb
una certa agilitat, mecanismes que permetin en seu ja
administrativa i sense haver d’anar a la seu jurisdicci-
onal avançar en la solució, tant de tots els problemes
que es deriven de la fase de licitació com, eventual-
ment, si vostès volen, també es pot plantejar amb objec-
tius més ambiciosos algun tipus de, fins i tot, tribunal
que pugui resoldre controvèrsies en la fase d’execució.

Condicions d’execució del contracte –no els avorriré
amb això–: clàusules socials, clàusules mediambien-
tals, clàusules lingüístiques. Probablement les recoma-
nacions de la Junta en aquest punt poden ser un bon
punt de partida. I, en aquest sentit, es podria, també,
avançar en tots aquests àmbits.

I, finalment, l’execució contractual, que, curiosament
sol ser la gran oblidada de gairebé tots els informes que
es fan, fins i tot, de l’informe d’experts del Ministeri
d’Hisenda, que sé que han tingut ocasió de contemplar
anteriorment. Un informe que a mi em sembla molt bon
informe, però que, si jo hi he de posar algun..., si n’he
de fer alguna crítica suau és que gairebé no es parla
d’execució. Jo crec que el tema de modificacions de
contractes, conciliació i arbitratge tècnic i el gran tema
de la subcontractació, jo crec que són temes que s’han
d’acordar amb una reforma a la Llei de contractes.

I el tema de la subcontractació a més, cada vegada és un
tema més a l’ordre del dia. Hi ha una iniciativa, que
suposo que coneixen, parlamentària en el Congrés dels
Diputats, que va ser presa en consideració la setmana
passada, si no ho recordo malament, una iniciativa
d’Izquierda Unida i Iniciativa per Catalunya, en aquest
sentit, de regulació de la subcontractació en general, i...,
per tant, és un tema a debat, fins i tot, en seu legislati-
va. I, a més a més, jo crec que aquí hi han també ele-
ments per segona vegada, i potser em reitero en això,
haig de citar el dret francès, però, és que el Code de

marché public francès regula molt bé la subcontracta-
ció, la regula molt bé, i permet, fins i tot, resoldre un
mite del dret espanyol de contractes: resoldre el mite
que no es poden regular les relacions entre el contrac-
tista principal i els subcontractistes perquè són relaci-
ons de dret privat. Home, doncs, mira..., el dret francès
preveu pagaments directes de l’Administració a sub-
contractistes en determinats supòsits i té un nivell d’exi-
gència en aquest punt força interessant.

No m’agrada recomanar les còpies, però, a vegades,
està bé saber el que ja han fet altres i que probablement
pugui ser d’utilitat per a tots nosaltres.

Moltes gràcies, president.

El president

Molt bé. Gràcies a vostè, senyor Padrós. Bé. Desprès de
la intervenció, doncs, comencem la ronda de preguntes.
En nom del Grup de Convergència i Unió, té la parau-
la el senyor Puigdomènech.

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Gràcies, senyor Padrós per les seves explicacions molt
clares i didàctiques. Deixi’m començar per un tema
d’organització: quan vostè ens ha explicat l’organitza-
ció, m’ha cridat l’atenció que hi havia una vicepresi-
dència de Secretaria General de Política Territorial i
una permanent formada per representants de diferents
departaments.

He trobat a faltar el Departament de Medi Ambient i
Habitatge. Tenint en compte que és un departament on
hi ha l’Agència Catalana de l’Aigua, Aigües Ter Llo-
bregat, amb un volum de contractació d’obra pública
molt, molt, molt important, com és que no està ni com
una segona vicepresidència ni tan sols de la permanent?
Ho han demanat des del Departament, que se’ls hi in-
clogui?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

He posat ara..., per un moment, he pensat que estava
mal feta la transparència... El Departament de Medi
Ambient i Habitatge està a la Comissió de Classifica-
ció. És a dir, el criteri... –el criteri–, i disculpin, ja sé
que és un problema perquè és molt petita la transparèn-
cia, jo crec que és la negació del que ha de ser un power
point, en concret, aquesta transparència. Disculpin.
Però, efectivament, el Departament de Medi Ambient i
Habitatge està a la Comissió de Classificació, no a la
Comissió Permanent.

Aquí hi ha un criteri, que com tots aquests criteris és
lògicament molt opinable, que és el següent: en el Ple hi
són tots els departaments, absolutament tots, i hi ha una
mena de divisió de funcions o de divisió d’assignacions,
uns departaments estan a la permanent i altres estan a la
de Classificació i n’hi ha, certament –n’hi ha–, que estan
en les dues; per exemple, Economia; per exemple, Polí-
tica Territorial; per exemple, Educació, Salut..., i no sé si
n’hi ha algun més o me’n deixo algun.

La fórmula del repartiment d’uns a la permanent i altres
a la Comissió de Classificació és la fórmula que es va
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adoptar en el seu moment. Ara bé, també és cert una cosa
que jo crec que és rellevant i que no s’ha d’oblidar, i és
que, si es tracten temes del Departament de Medi Ambi-
ent, per exemple, per seguir amb aquest cas, a la perma-
nent, perquè Medi Ambient sol·licita un dictamen de la
Comissió de Permanent, té garantida la seva presència
per a aquell tema. La fórmula és aquesta: repartiment de
departaments i per quan s’hagi de tractar algun dels te-
mes en la permanent, si el Departament no hi està repre-
sentat de manera permanent, té dret, per descomptat, a
ser escoltat i és convidat en aquest cas.

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Bé. En tot cas, pensem que seria bona la seva presèn-
cia, no nomès també per Adigsa que té un volum d’obra
pública important o l’ATLL que també fa túnels, i, a
més, d’una dimensió molt superior a la que ens podrí-
em imaginar, no per persones, però sí també important.

Una altra qüestió: dels informes i consultes que han
evacuat vostès, m’ha cridat l’atenció que fonamental-
ment responen a requeriments d’administracions públi-
ques, més que... Veuen algun motiu per què és més...,
o sigui, la poca predisposició dels privats?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

No... La Junta Consultiva de Contractació Administra-
tiva no pot informar de peticions de privats, ho té vedat
per la seva norma de creació. Per això –per això–, veurà
que hi ha justament una en aquesta..., en la darrera lí-
nia de l’apartat d’informes, a l’any 2003 veurà que hi
ha una petició d’informe d’una agrupació d’interès
econòmic, que es va adreçar directament a la Junta, i la
Junta es va declarar incompetent. Hi ha un informe de
la Junta declarant-se incompetent, per això l’hem com-
putat. Però s’hi va declarar perquè enteníem que la Jun-
ta ha d’informar a petició dels departaments i sector
públic Generalitat, per dir-ho resumidament. Ha d’in-
formar també a petició dels ens locals, en general dels
ens públics, i està previst que informi també a petició
de les organitzacions representatives dels empresaris
–les organitzacions representatives dels empresaris–
que estan a la Junta, per exemple...

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Em referia a la Cambra de Contractistes...

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

La Cambra de Contractistes...

El Sr. Puigdomènech i Cantó

...que és la que havia vist jo aquí com a privat.

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Exacte. Sí... Ah!, disculpi, doncs, ho havia entès mala-
ment. La Cambra de Contractistes..., doncs, aquestes
són les seves peticions. No puc dir altra cosa. Bàsica-
ment, a més, són, si vostè s’hi fixa de l’any 1997, en

ocasió, sobretot, de la primera posada en marxa de la
Llei del 95, per dir-ho així.

El president

Senyor Puigdomènech...

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Sí. Quan vostè s’ha referit al Registre..., aquí incorpo-
ra les empreses que operen a Catalunya, però que tenen
el domicili fiscal fora de Catalunya, que potser algunes
són de les més grans?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

No. El Registre d’empreses és un registre d’empreses
classificades. I, per tant, és un producte de la classifica-
ció. Van al registre d’empreses, les classificades. És el
mateix esquema que té Madrid en aquest sentit, l’Ad-
ministració de l’Estat. I, per tant, només es classifiquen
aquí les empreses amb domicili social, amb seu social
a Catalunya. La comunitat autònoma no pot fer altra
classificació en aquest sentit.

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Però, no hi hauria..., seria bo que hi hagués un mecanis-
me que permetés tenir una informació global de totes
les que operen a Catalunya, més enllà del seu domicili
fiscal? I moltes de les importants potser el tenen fora,
no? I, si no, distorsiona una mica la informació.

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Sí, però, com li deia, el punt de partida del Registre, el
Registre d’Empreses Classificades es nodreix de la
classificació en tant que només es poden classificar
empreses amb domicili social a Catalunya, igual que a
les altres comunitats que classifiquen passa exactament
el mateix, al País Basc, les basques, a Balears, a Canà-
ries, a Múrcia..., i crec que ja els he esmentat totes les
comunitats que tenen classificació autonòmica inde-
pendent.

A l’Estat, evidentment, hi ha les empreses classificades
a tot l’Estat i també les autonòmiques a les quals s’ha
estès pel procediment que abans els he comentat la
classificació empresarial.

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Quin criteri té vostè respecte al valor que cal donar a
l’oferta econòmica i a l’oferta tècnica en un plec de
condicions? És a dir, valora realment la importància de
l’oferta tècnica? S’ha d’anar bàsicament a l’econòmi-
ca i a la més baixa? Pel que fa a les baixes temeràries,
caldria determinar un percentatge, per exemple, mí-
nim..., a la Llei, la qual cosa s’entengués sempre que és
una baixa temerària?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

A veure, hi ha algunes qüestions prèvies aquí. Jo crec
que el primer que ha de passar amb els criteris és que,
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per descomptat, compleixen estrictament el que diu la
legislació vigent quant a la fixació de criteris, i, per tant,
que siguin criteris, objectius predeterminats. Per tant,
perfectament especificats i al més especificats possible
en el plec de clàusules que és, d’alguna manera, la Llei
del contracte, en el sentit que és el que coneixen i po-
den saber tots els licitadors, i, en funció d’això, han
d’ofertar. Han d’estar ponderats per ordre decreixent,
és a dir, tots els requeriments que demana la Llei i que,
en aquest sentit, jo crec que són clau.

A partir d’aquí, generalitzar una fórmula o una altra jo
crec que dependrà molt en funció del tipus de contracte
o, si vol, de les tipologies de contractes. Hi ha contrac-
tes…, i, per descomptat, de les formes i procediments.
Evidentment, no cal dir que estem referint-nos, lògica-
ment, al concurs, perquè en la subhasta no hi ha opció,
és el preu exclusivament; però, quant al concurs, depen-
drà molt del tipus de contractes. Jo crec que la combi-
nació preu i altres elements de caràcter més tècnic s’ha
de ponderar o calibrar en funció de l’objecte del con-
tracte del que es persegueixi per part de l’Administra-
ció pública, en aquest sentit.

En el llibre de la comissió d’experts, si no ho recordo
malament, hi ha una mena de recomanació, formulada
en uns termes... –no sé si en l’apartat final, no ho recor-
do ara, però sí en el nucli de l’explicació–, que ve a dir
alguna cosa així que es recomanaria que el preu tingués
un valor a l’entorn del 40 per cent, i, després, una mica
més endavant…

El Sr. Puigdomènech i Cantó

...entre el 30 i el 45..., el 33.

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

…i després es rectifica amb una forquilla una mica més
àmplia.

Crec que, a més, l’argument és que així ho recomana
l’IGAE, la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat. Jo no sé si en la llei una previsió d’aquest tipus
tan específica de ponderació és el que toca o no. Jo
penso que caldria veure-ho en funció de la tipologia de
contractes.

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Per tant, tampoc es podria dir amb caràcter general que
el millor és fer sempre la màxima puntuació a l’oferta
més baixa, a part de la proporció que ja hi ha entre la
tècnica i l’econòmica, com recomana la Unió Europea?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Aquest és un altre tema de molta discussió i que, a més
a més, en aquests moments, la Junta Consultiva té sot-
mès a informe. I, per tant, jo gairebé li diria que un pro-
nunciament seria una mica agosarat per part meva, per-
què no deixo de ser una persona d’un òrgan col·legiat.
Ho té sotmès a informe, en ocasió justament d’aquests
plantejaments que fa la Unió Europea.

Com vostè sap, aquest és un debat molt llarg i molt
ampli i en què hi ha hagut opcions de tot tipus. Des de
l’any 1997, des que es va plantejar una primera actua-
ció a la Unió Europea respecte d’un contracte, si no ho
recordo malament, a Gran Canària; hi han dictàmens de
diversos òrgans consultius; hi ha un dictamen de la Jun-
ta Consultiva de la Generalitat Valenciana de l’any
2001. Un dictamen que jo crec que fa un molt bon plan-
tejament del tema, però que no acaba donant una solu-
ció tampoc general. Entre altres coses perquè acaba
movent-se en un plantejament que ve a dir que mentre
existeix..., mentre que sí que existeix clarament una
normativa específica que fa que no es pugui acceptar el
criteri de l’experiència com a criteri d’adjudicació, per-
què la mateixa normativa contractual, més enllà de
l’europea, espanyola, ho impedeix, no hi ha una norma
que digui quin és el mètode de valoració, si hi ha només
un mètode de valoració de l’oferta econòmica en un
concurs. No hi ha norma específica.

Per tant, tractant-ho des d’una perspectiva jurídica i
sense avançar conclusions que no puc avançar, lògica-
ment, penso que és un tema que requereix una mica
més de debat, en aquest sentit.

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Per tant, en tot cas, interpreto que un sistema respecte
a l’altre no vol dir que un elimini més possibles pràc-
tiques irregulars respecte a l’altre, com en alguna lec-
tura política s’ha volgut donar en algun moment, no? O
sigui, un no garanteix més objectivitat que l’altre?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Jo crec que caldrà analitzar en funció dels diferents
contractes, novament. La pregunta ens porta…, millor
dit, la seva pregunta em porta a donar-li una resposta
similar a la que li donava abans: en contractació, en
general, jo, almenys, tinc la sensació que estandarditzar
solucions i respostes pot ser bo en determinats casos i,
en altres casos, pot no ser-ho. S’haurà de veure la tipo-
logia de contracte i s’haurà de veure, d’alguna manera,
cada cas o cas per cas.

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Pel que fa als registres, hi hauria alguna manera de te-
nir més acotat les..., no en les empreses contractistes,
sinó les subcontractistes? I major control dels subcon-
tractistes, i de si compleixen els límits de…, les con-
tractistes respecte al subcontractista, els límits de la llei,
del 50 per cent?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

A veure. Tenim dos registres o, millor dit, tenim tres
registres als quals he fet esment: dos són de persones i
un és de contractes. Dels dos de persones, un és el Re-
gistre Oficial d’Empreses Classificades, que, com he
comentat abans, només inclou les empreses classifica-
des prèviament, siguin aquestes contractistes o, en el
seu cas, subcontractistes que s’hagin pogut classificar
en el seu moment.
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I, en el registre, l’altre registre de persones, de què dis-
posem és el Registre de Licitadors, que no és un regis-
tre vinculat a contractes adjudicats, per dir-ho així, sinó
vinculat a la potencialitat de participar en contractes. El
Registre de Licitadors permet inscriure aquelles empre-
ses que, d’aquesta manera, estalvien presentar reitera-
dament la mateixa documentació a cadascuna de les
licitacions.

I, en aquest sentit, aquests són els dos registres que te-
nim... Aquesta distinció es pot fer probablement en el
de classificació entre contractistes principals o contrac-
tistes, però poca cosa més.

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Una altra qüestió: per un altre quadre del que ens ha
ensenyat vostè es pot deduir que les empreses amb ca-
pacitat econòmica per abordar una gran –gran, gran–
infraestructura són poques, si no és que van a través
d’una UTE, no?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Les classificades a Catalunya sí, però hi ha la classifi-
cació a nivell estatal, hi insisteixo.

A més, a veure..., hi ha una tradició llarga. La classifi-
cació a l’Estat es practica des de pràcticament la dèca-
da dels anys setanta. És a dir que es posa en marxa tot
el mecanisme..., any 68, any 72. Les grans empreses
amb actuació a tot l’Estat solen estar classificades a
nivell estatal.

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Li consta que hi hagi en alguna administració catalana
–bé, en tot cas, la de la Generalitat, que és la que coneix
més– una concentració excessiva d’adjudicataris?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Doncs, no..., no disposo de dades.

El Sr. Puigdomènech i Cantó

O ha rebut mai queixes a través de la Cambra, algú,
d’explosió sistemàtica d’algú?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

No, que em constin.

El Sr. Puigdomènech i Cantó

I, ja, per acabar: li consta també que s’hagin aplicat o
que s’apliquin criteris diferents dels estrictament pre-
vistos en la legislació a l’hora d’adjudicar obres?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

No en tinc constància, tampoc.

El Sr. Puigdomènech i Cantó

I ja l’última: quan un responsable d’una administra-
ció diu que a les empreses contractistes i a l’Adminis-
tració els interessa arribar a acords davant d’una para-
lització d’una obra pública, que implica el canvi radi-
cal d’aquell contracte, què pot voler dir quan diu que
els interessa, als contractistes, arribar a acords?

No sé si la pregunta és molt…

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Em pot repetir la pregunta...? Disculpi, és que no…

El Sr. Puigdomènech i Cantó

Li poso l’exemple concret. Quan es va paralitzar el tú-
nel de Bracons el conseller de Medi Ambient i Habitat-
ge va manifestar públicament..., davant de les, entre
cometes, «possibilitats» que les empreses contractistes
reclamessin una indemnització pel canvi del contracte
i paralització d’obres, va dir: «Això no passarà perquè
a les empreses contractistes i a l’Administració els in-
teressa arribar a acords.»

Què volen dir aquests acords? Perquè jo entenc que pot
voler dir dues coses: una, o que no reclamen la indem-
nització –i, per tant, continuaran treballant–, o, si la
reclamen, podria ser que no se’ls adjudiquessin noves
obres, o vol dir que se’ls compensarà amb altres obres
diferents.

I, com que jo no crec que vulgui dir cap d’aquestes
coses, perquè, a més, la persona que ho va dir em me-
reix tot el respecte, li pregunto: pot voler dir alguna
altra cosa?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Em resulta molt difícil saber o suposar el que volen dir
coses. No ho sé, sincerament. No tinc resposta.

El president

Gràcies, senyor Puigdomènech. El torn del senyor…
Senyor Ferran, vostè, en nom del Grup Socialista.

El Sr. Ferran i Serafini

Gràcies, senyor president. Senyor Padrós, moltes grà-
cies per la seva assistència i per les explicacions que ens
ha donat.

Miri, faré tres o quatre preguntes molt breus. L’anteri-
or intervinent, el senyor Cases, ens ha parlat de la mesa
de contractacions i de la possibilitat d’afegir-hi alguns
retocs, algunes qüestions que facin que pugui treballar
amb una optimització més gran de les seves possibili-
tats, i ens parlava de potenciar-les.

Vostè què en pensa, d’això? Vostè pensa que… Quins
mecanismes s’haurien o es podrien aplicar perquè les
feines a les meses de contractació fossin més solvents
en el millor sentit de la paraula?
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El Sr. Francesc Xavier Padrós i Castillon

A veure, la mesa de contractació o les meses, en el
nostre sistema de contractació, són una peça, des del
punt de vista organitzatiu, important, i el primer que cal
garantir, lògicament, és que la composició d’aquestes
meses tingui el nivell tècnic adequat, que amb la legis-
lació actual s’intenta garantir sobre la base de preveu-
re que hi hagi un representant de l’òrgan de fiscalitza-
ció –en la Intervenció General–; un representant de
l’assessoria jurídica, és a dir, un assessor de tipus jurí-
dic; la presència normalment de la unitat promotora de
la contractació i de la unitat gestora, en general, de la
contractació pública en el Departament, en l’entitat, en
l’ajuntament, etcètera, grosso modo; és a dir, gestió,
tècnics i especialistes, d’alguna manera, tant en la ma-
teixa contractació administrativa com en el que són fis-
calització i assessoria jurídica.

Això és suficient? Doncs, per a determinats contractes,
ben segur que no. Per a determinats contractes de gran
complexitat tecnològica o contractes, sense gran com-
plexitat tecnològica, de gran especialització, com són
els informàtics, per exemple, és obvi que les meses de
contractació han de disposar, també, de tècnics especi-
alistes.

Jo no veig impediments en la legislació. En la legisla-
ció actual no veig impediments perquè, efectivament,
hi hagi altres tècnics que participin en les meses. I crec
que seria bo que fos així.

El Sr. Ferran i Serafini

Moltes gràcies. En la llista de qüestions que ens ha
plantejat vostè aquí, n’hi ha tres que m’agradaria parar-
m’hi una estona. Vostè ens parla que una de les funci-
ons, una de les feines, és fer el perfil del contractista, o
sigui, classificar-lo, esbrinar la seva solvència. Com
creu que s’ha de fer això? O sigui, quins mecanismes
tenim per fer o quins s’han d’aplicar novament per
poder fer ben feta aquesta feina?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Miri, la classificació empresarial és..., en primer lloc,
les regles i criteris de classificació que utilitzen les co-
munitats autònomes són les regles i criteris fixats a la
Llei i al Reglament General de la Llei de contractes de
les administracions públiques. Són regles i criteris qua-
lificats per la normativa com a normativa bàsica, i, per
tant, s’apliquen o s’han d’aplicar per a totes les comu-
nitats autònomes, en aquest cas, que també classifiquen
en el seu territori. Aquesta és la primera base, és a dir,
el marc regles i criteris són estatals, per dir-ho així, i
tenen caràcter bàsic.

Segona cosa: tot i que aquestes regles i criteris fona-
mentalment avui en dia estan en el Reglament de la
Llei, de l’any 2001, tot i que això és així, també és cert
que en molt bona part segueixen sent regles i criteris
que fan honor a gairebé trenta anys d’història de clas-
sificació. Per tant, són regles i criteris que primen l’ex-
periència, primen facturació i inclouen l’aplicació
d’una sèrie d’índexs de tecnicitat, de maquinària, etcè-
tera.

La classificació té punts positius i té punts més febles.
Té punts positius, sens dubte: per a les administracions
públiques, per dir-ho així, petites –i no s’interpreti
malament per ningú, doncs–, que, quan es licita un
contracte d’import important que requereix classifica-
ció, s’exigeixi la classificació té l’avantatge que per a
la mesa de contractació, per al funcionari que ho veu,
si l’empresa està classificada, gairebé aquest expedient
de solvència per ell està resolt.

Però, a la vegada que té aquest efecte positiu hi ha un
efecte negatiu, probablement, en aquestes coses, que és
que la normalització o l’estandardització en positiu a la
vegada també pot ser vista en negatiu. Si hi ha una
categorització molt determinada –i actualment hi és– de
grups, subgrups, categories, etcètera, el funcionari que
decideix quins són els grups i categories, doncs, tira
ràpidament de reglament, i, a vegades, fins i tot, pot
exigir potser grups i subgrups més enllà dels necessa-
ris, fins i tot.

I, per al funcionari que ha de mirar, doncs, té l’efecte
aquest de…, bé, com que efectivament està classificat
no cal que hi donem més voltes. I, un element, proba-
blement –probablement– el més complex de tots, i és
que recordem que juntament amb la classificació, si
concorren en una licitació empreses estrangeres comu-
nitàries, les empreses estrangeres comunitàries acredi-
ten la seva solvència per mecanismes diferents a la clas-
sificació, perquè no estan obligades a classificar-se.

Com es fa la comparació de..., no m’atreveixo a dir de
coses de dissímils, però..., perquè en bona lògica hau-
rien de ser molt similars, però es fa difícil, a vegades,
per tant, jo crec que..., i és un debat que està molt obert,
totes les regles probablement de classificació i solvèn-
cia i tal s’han de veure si tenen perspectives –que jo
crec que en poden tenir, de perspectives– de millora i
de precisió.

El Sr. Ferran i Serafini

Precisament, en aquesta segona part –és que abans li ho
comentava al senyor Oriol Amat–, des d’una certa ig-
norància que tinc respecte a això, no?, em preocupava
quan es fa el perfil d’un contractista, però, quan aquest
entra a treballar amb altres, que no tenen perquè ser
necessàriament de l’estranger si poden ser d’aquí ma-
teix, el que passa és que hauríem de trobar, per enten-
dre’ns, una mitjana de la qualitat de tots ells, no? I, en
aquest sentit, la pregunta seria si no emparant-se en
unions temporals d’empreses, algunes empreses que no
tenen el nivell suficient com per poder actuar dins
d’aquest rànquing de classificació de perfil òptim,
doncs, se’ns colin dins de les contractacions.

M’ha entès el que li estic plantejant?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Sí. A veure, la solució que li dóna la Llei a això és que
perquè per a una UTE se li puguin acumular les classi-
ficacions cal... –cal–, la base és que totes les empreses
de l’UTE estiguin classificades en aquell contracte,
obres o serveis. A partir d’aquí –a partir d’aquí–, si to-
tes estan classificades, comencen a jugar tota una sèrie
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de regles, que seria molt prolix probablement de deta-
llar, però que fan que, doncs, si a una determinada lici-
tació només es demana un grup, un subgrup i una ca-
tegoria i una de les empreses de l’UTE ja té aquell grup,
subgrup i categoria, d’alguna manera, l’acumulació
permet que les altres puguin jugar. Clar, en certa mane-
ra és una manera de participar o d’entrar, mitjançant
aquesta via, en l’àmbit de la classificació.

En el tema de les UTE... –i acabo, perquè, si no, em
renyarà el president per les respostes massa llargues–,
en el tema de les UTE sí que hi ha una cosa important
i és que s’ha d’indicar el grau de participació de l’UTE
en cada cas, quan les UTE liciten. Ho dic perquè és un
element que m’ha semblat, no ho sé si en alguna..., en
algun moment –ara no em faci dir quan–, m’ha semblat
com: «Bé. I com sabem la participació?» La participa-
ció de les UTE s’ha de saber.

El Sr. Ferran i Serafini

Bé. I un parell de preguntes més que sortien al fil
d’aquest quadre que ens ha plantejat vostè aquí: vostè
ens parla de mecanismes més àgils de control sobre
l’adjudicació, quins creu que haurien de ser aquests?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Doncs, un bon sistema de mesures cautelars. És a dir,
un bon sistema que permeti que, davant d’una adjudi-
cació amb infracció de normes de contractació pública,
l’afectat pugui disposar de l’actuació ràpida i immedi-
ata d’un òrgan –que pot ser un òrgan administratiu per-
fectament–, que adopti mesures cautelars, en aquest
sentit, i que, en el seu cas, pugui fins i tot resoldre la
controvèrsia amb la màxima agilitat possible.

Si vostè vol, tal com li explicava aquí, una mena de
combinació d’un mecanisme de recurs amb via admi-
nistrativa i..., situat, això sí, en un òrgan... –és el que diu
tota la doctrina, d’altra banda–, en un òrgan indepen-
dent, si és possible col·legiat.

El Sr. Ferran i Serafini

I, respecte als temes de subcontractació, entenc que el
que ens ha explicat, vostè, de l’experiència francesa
seria un element potser a tenir en compte, no?, des del
punt de vista...

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Jo penso que sí...

El Sr. Ferran i Serafini

I una pregunta, per acabar, senyor president. Mig ja li
ho ha apuntat el senyor Puigdomènech..., quan va ve-
nir el senyor..., no, quan va venir aquí..., no, el senyor
Romero, no..., amb anterioritat, el senyor Romero en
unes declaracions a les agències de premsa es va excla-
mar que els contractistes, a nivell de Catalunya, preci-
saven d’una major transparència en l’adjudicació de
l’obra pública, i va fer tot un seguit de quadres i de grà-
fics, entre els quals es veia que havia baixat en aquests

últims anys el preu de l’obra pública a Catalunya; però
també que expressava la seva inquietud perquè consi-
derava que les coses no s’havien fet amb prou transpa-
rència, no? Això, junt, també, amb algunes altres notí-
cies de premsa que explicaven, doncs, que hi havia
hagut una concentració excessiva. Em sembla que hem
recordat aquest dies que 6 empreses a nivell de Catalu-
nya concentraven el 50 per cent i 9 empreses, el 72 per
cent. Vostè què en pensa de tot això?

Jo no li vull preguntar per això, perquè ja ha apuntat
vostè la resposta en la seva resposta anterior, no?; però,
respecte a la transparència, què ens recomanaria, vos-
tè, per tal de garantir aquesta transparència?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Respecte a la transparència, probablement –probable-
ment–, el primer –el primer– és disposar d’un sistema
d’informació, en primer terme, de licitacions, que amb
aquest nom «Sistema d’Informació de Licitacions, SIL
–recorda més aviat un riu–», ja està en marxa en
aquests moments a la Generalitat i que es pot consultar
a la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa. Hi ha un sistema d’informació de lici-
tacions. El que passa és que és un sistema que comen-
ça pel principi: inclou només les licitacions publicades
al DOGC, àmbit Generalitat.

Què hauria d’avançar aquest sistema? Hauria d’avançar
en el fet d’incloure també la informació de les adjudi-
cacions i hauria d’abastar –ho entenc jo– el conjunt
d’administracions públiques catalanes.

Jo crec que amb un bon sistema d’informació d’aquesta
índole la transparència queda prou garantida. A l’infor-
me de la comissió d’experts..., i ho dic així «l’informe
de la comissió d’experts» –no ho dic jo, ho diu en
aquest informe– apunta que es doni publicitat a les
modificacions també. Pot ser una idea.

El Sr. Ferran i Serafini

Segurament. Moltes gràcies, senyor Padrós.

El president

Gràcies, senyor Ferran. És el torn del senyor Amorós,
en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya.

El Sr. Amorós i March

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Padrós, per
les seves llargues explicacions, interessants, i no tingui
por que el renyi el president que a tots ens interessen
aquestes llargues explicacions.

Vostè ha dit que... (veus de fons), que la Junta Consul-
tiva de Contractació estava en procés de reforma, que
caldria actualitzar el Decret que en regula el funciona-
ment. Ens agradaria saber en quins aspectes creu que
s’hauria de reformar i millorar, i crec que també seria
d’interès d’aquesta Comissió, si existeix un projecte de
decret, tenir-ne coneixement.
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El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

El projecte de decret al qual feia esment és un projec-
te de decret que permet la presència amb caràcter per-
manent dels ens o les organitzacions representatives
dels ens locals. I aquest projecte, com dic, està en
fase..., crec recordar que està sotmès a Dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora en aquests moments. Crec
recordar-ho, eh? Ara mateix ho estava intentant pensar
abans quan ho he comentat, però crec que està en
aquest procés. En qualsevol cas, aquest Decret ha estat
sotmès a audiència, ha seguit els tràmits corresponents
de tota norma reglamentària, i ja dic que el canvi con-
cret que ara –ara– s’està produint és només per incor-
porar les dues organitzacions representatives dels ens
locals amb caràcter permanent, tant en el ple com en la
comissió permanent.

Pel que fa a una possible reforma de la Junta Consul-
tiva de Contractació Administrativa..., a veure, jo crec
que possiblement el que s’haurà de fer..., s’hauran de
fer moltes reformes de molts òrgans o d’alguns òrgans
i d’alguns procediments en funció de quina sigui o de
quin sigui el desplegament de les previsions de la nova
Llei de contractes de les administracions públiques,
que, com dic, té aquest horitzó del gener 2006 d’incor-
poració de directives. Jo crec que s’hauran de replante-
jar bastants coses en aquest sentit.

El que passa també és que una elemental prudència diu
que potser caldria esperar com a mínim a veure quin és
aquest disseny. Hi ha un element aquí molt important i
és: en el futur, i això té veure amb una actuació que es
porta a terme en aquest Parlament en la Ponència de
l’Estatut en el seu cas, en el projecte d’Estatut, podrem
reformular d’alguna manera, hi podrà prosperar una
nova definició de la competència sobre contractació de
la Generalitat de Catalunya?

Si és així –si és així–, també s’obriran noves perspec-
tives. Jo..., pel que conec –i ho conec bàsicament per la
premsa– crec que el plantejament que hi ha en aques-
ta matèria concreta és la que es distingeixi entre el ci-
cle contractual fins a l’adjudicació i la fase posterior
d’execució.

I, si no ho recordo malament, es preveu que, per a la
primera fase, es mantingui d’alguna manera l’esquema
bases estatals - desenvolupament legislatiu autonòmic,
és a dir, competència compartida, i que, per a la sego-
na fase, per a la fase d’execució, s’atorgui una mena de
competència exclusiva, per dir-ho així, a favor de la
Generalitat. Això modifica substancialment la regula-
ció que hi ha ara en aquests moments o la modificaria
en el seu cas.

També hi ha un tema –i no m’allargo més, però– molt
important, però que crec que té interès, i per això vol-
dria assenyalar-lo, en el tema competencial, que és el
següent: el legislador de l’any 95, del 1995, el legisla-
dor de la Llei de contractes va optar per una fórmula
consistent a transposar el dret comunitari de contractes
de manera íntegra i incorporar-lo en el nostre ordena-
ment jurídic sense distingir llindars comunitaris i no-
llindars comunitaris, excepte en algunes qüestions de
publicitat.

Aquesta és l’única opció? No, n’hi ha d’altres. En pa-
ïsos, sobretot en països que no tenen contracte adminis-
tratiu, com pot ser Alemanya o pot ser Itàlia, per exem-
ple, la transposició del dret comunitari s’ha fet per
sobre dels llindars comunitaris i per sota s’ha mantin-
gut, a Alemanya, el dret privat que regeix les relacions
contractuals.

Es podria fer una cosa similar en el context espanyol? Es
podria, probablement, plantejar que la transposició del
dret comunitari es fes per als contractes de llindar supe-
rior al comunitari i que per sota hi hagués un llindar no
comunitari que donaria més marge al legislador intern,
tant a l’estatal com a l’autonòmic.

Aquest tema comença a ser objecte de debat ara. Anem
retardats, perquè és un tema que ha sigut tema de debat
en altres països abans, però dóna possibilitats.

El Sr. Amorós i March

Ara entenc que aquesta reforma, doncs, només afecta
la composició dels òrgans de la Junta.

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Ara mateix sí.

El Sr. Amorós i March

Ara mateix sí... Molt bé. També, relacionat amb això,
en els òrgans encarregats de..., en la comissió de clas-
sificació i, potser, no sé si en la comissió permanent si
hi són representats com a agents socials les organitza-
cions empresarials..., especialment lligant-ho al tema
del registre de contractistes, jo li volia preguntar si li
semblaria oportuna també la participació de..., ja que hi
són els agents..., les organitzacions empresarials, que hi
fossin també les sindicals.

M’explico: en la compareixença dels sindicats, dels
seus representants en el sector de la construcció i de
l’obra –pública o no–, ells van denunciar la volatilitat
de certes empreses de la construcció i la variació
d’aquestes en la seva forma real al llarg del temps.

I, en aquest sentit, li volia preguntar: quan vostès em
classifiquen empreses per al registre de contractistes,
com, després, es verifica la continuïtat real de la plan-
tilla, de la composició d’aquesta empresa, perquè pot
ser que en una empresa la solvència la donin determi-
nats professionals, i després aquests professionals no hi
siguin; o pot ser que la doni una estructura potent, i
després hem vist com moltes grans empreses de la
construcció han anat desfent-se de parts d’aquesta em-
presa, i han recorregut cada vegada més a la subcon-
tractació i a formes més flexibles, però també menys
garants respecte d’aquestes.

Quin control hi ha en el registre de contractistes respec-
te a l’evolució de la forma real, de la solvència tècnica
real de les empreses de l’obra pública al llarg del temps?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Les classificacions s’acorden per un termini de dos
anys. Aquest és el termini actual, anteriorment les clas-
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sificacions tenien un termini de..., una durada de qua-
tre anys. Una de les raons de la reforma de baixar-ho a
dos anys va ser justament escurçar el termini i obligar
a revisar cada dos anys aquestes classificacions. Les
empreses estan obligades a presentar la renovació cor-
responent. Per això en el quadre indicava la diferència
entre altes i renovacions.

Efectivament, el mecanisme que hi ha en aquests mo-
ments és aquest: en ocasió de cada renovació s’ha de
revalorar amb les dades corresponents de facturació,
d’experiència, etcètera, de mitjans personals, humans,
personals, materials, tècnics, etcètera, totes les circum-
stàncies corresponents.

Hi ha..., a tenor del que vostè comentava, hi ha una cosa
justament de l’informe dels experts que jo no compar-
teixo, i que suposo que vostè tampoc, a la vista de la
pregunta, i és que en un moment determinat es diu que
s’hauria de buscar un sistema perquè la durada de les
classificacions, pel que fa a la part tècnica, com que és
estructural, sigui més llarga, i la part econòmica..., la
part tècnica, com que, ho diu l’informe, és estructural
i varia menys, sigui més llarga, i la part de solvència
economicofinancera sigui més curta perquè es revisa.
Jo no ho comparteixo, eh? Crec que el sistema ha de
permetre una avaluació en el temps. El període de dos
anys és un període suficient? Ara com ara és el perío-
de que hi ha de revisió de les classificacions. Ja dic que
aquesta separació a mi em semblaria, probablement,
més aviat un pas enrere –possiblement.

El Sr. Amorós i March

I, respecte a la participació de les organitzacions sindi-
cals?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Disculpi, que no recordava la qüestió, ara... A veure,
aquesta és una decisió política, i és una decisió que, en
el seu cas, ha de prendre el Govern de la Generalitat. Jo,
aquí, no puc fer més manifestacions que aquestes.

En dret comparat... –en dret comparat–, vull dir, Junta
Consultiva Estatal i les..., crec que onze autonòmiques
que hi ha en aquests moments, si no ho recordo mala-
ment –i no m’agradaria equivocar-me, per tant, dema-
no disculpes si m’equivoco–, ara com ara crec que no
hi ha representació, crec que en cap; però això és una
constatació purament de situació, simplement. Sobre la
possibilitat..., em remeto al que li deia: crec que és una
decisió política, que l’hauria de prendre, en el seu mo-
ment, el Govern de la Generalitat.

El Sr. Amorós i March

Quan vostè em diu que la renovació..., que les empre-
ses estan obligades a presentar la renovació..., aquesta
expressió «presentar la renovació», a mi em suggereix
mentalment –que no dic que sigui el que vostè vol dir,
no?, però m’ho suggereix–, m’imagino que l’empresa
porta una sèrie de papers que se li demanen i té la re-
novació, no sé si automàticament o no, o després de
quins controls. Sí que ens sembla que..., atès el presti-
gi de la classificació que vostès fan i la utilitat que

moltes administracions públiques més petites en poden
fer com a sistema de referència, em sembla que és im-
portant conèixer el control que l’Administració ha fet
els últims anys, o que fa en l’actualitat, respecte a la
solvència.

Li sembla exigent, la tasca de classificació? Li sembla
que hi ha prou mitjans per a la inspecció? Hi ha prou
coneixement tècnic en la Junta per poder emetre opinió
solvent respecte a la solvència de les empreses classi-
ficades?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Jo crec que els serveis de classificació de la Junta, és a
dir que estan sota la Secretaria Tècnica de la Junta
Consultiva, com abans explicava, estan servits per uns
professionals excel·lents; no en tinc cap dubte, des
d’aquest punt de vista.

El Sr. Amorós i March

I té els mitjans suficients per fer aquesta feina?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Jo entenc que, pel volum actual de la classificació a
Catalunya, té mitjans suficients.

El Sr. Amorós i March

Si ens ho pot explicar per sobre: a quin detall arriba, la
classificació? És a dir, tenim una classificació d’empre-
ses especialitzades per fer... –li ho pregunto des del
desconeixement, eh? –, aptes per a fer ponts, aptes per
a fer túnels? Arriba a aquest detall?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Arriba a la concessió de tota una sèrie de grups, sub-
grups i categories. La categoria té a veure amb el volum
econòmic, amb l’anualitat mitjana d’obra executable. I,
per tant, té una descripció extraordinàriament, diguem-
ne, detallada, en aquest sentit.

Per posar-li algun exemple..., hi ha, si no estic mal fixat,
onze grups de classificació en obres i onze grups en ser-
veis, i, a la vegada, cada grup té tota una sèrie de sub-
grups; per exemple, el grup C –edificacions– té el sub-
grup: demolicions, estructures de fàbrica o formigó,
estructures metàl·liques, paviments, aïllaments i imper-
meabilitzacions, fusteria de fusta, fusteria metàl·lica, et-
cètera. Hi ha tota una sèrie de gradacions, dintre del grup
general, de tota la sèrie de subgrups.

El que passa és que també és veritat que les empreses,
lògicament, es classifiquen moltes vegades per l’expe-
riència acreditada en més d’un grup i en diversos sub-
grups, com és lògic i natural.

De la definició que els feia anteriorment, per exemple,
aquesta..., aquesta agregació, que és una agregació pos-
sible, eh?, i segur que, fins i tot, tècnicament –jo sóc
advocat, tècnicament–, segur que algú em corregirà i
em dirà que pot ser millor aquesta classificació que els
proposava, ja que les empreses constructores generalis-
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tes normalment fan, lògicament, o tenen grups i sub-
grups de classificació d’edificació i d’urbanització. Les
empreses instal·ladores tenen diversos grups: d’instal·la-
cions mecàniques, d’instal·lacions elèctriques, etcètera.
És a dir, el grau de detall del sistema és notable, des
d’aquest punt de vista.

En serveis... –en serveis, i ja sé que és una problemàtica
que, potser, s’escapa ja una mica més d’aquesta Comis-
sió–, en serveis, probablement la problemàtica està en
el fet que la definició de subgrups a vegades provoca
col·lisions. Per què? Perquè el contracte de serveis neix
d’un contracte anterior que aplegava, també, activitat
de consultoria. I, per tant, a vegades hi han classifica-
cions de serveis que semblen respondre més a activitats
de caire intel·lectual, més pròpies del contracte de con-
sultoria i assistència que no pas del contracte de serveis.

Jo crec que en obres, almenys, el grau de detall està
més o menys consolidat.

El Sr. Amorós i March

Sí... Li feia aquesta pregunta perquè a mi m’ha sorprès
–no ho sé, m’esperava un número més alt– el nombre
d’empreses classificades que tenim a Catalunya; per-
què, si un observa la gran quantitat de possibles classi-
ficacions, tens la sensació, relacionant-ho –i és evident
que una empresa pot estar en més d’una classificació,
no? –, que deuen haver-hi alguns àmbits en què la con-
currència és baixa. O no és així?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Però vostè ha de tenir en compte que la classificació
s’exigeix a partir d’un determinat llindar; és a dir, per
a contractes a partir d’un llindar determinat. És a dir,
per tant, teòricament vénen a demanar classificació,
suposo, les empreses que requereixen tenir classifica-
ció perquè opten o han d’optar a contractes d’un import
determinat.

Per tant, la franja de no-classificació, em sap molt de
greu dir-ho així, dir-ho en pessetes, perquè queda fatal,
però, és el que segueix quedant, és la franja que està per
sota de l’equivalent als 20 milions, és a dir, 120.202
euros –120.202,42.

Per cert, i permetin-me l’incís, s’hauria de demanar al
legislador espanyol que arrodoneixi d’una vegada...,
perquè, és clar, aquesta..., després de tants anys d’euros,
seguir fent la traducció perquè arrodoneixen en pesse-
tes, queda una mica sorprenent. Però, clar, la classifica-
ció es demana a partir d’aquests imports.

D’altra banda, a veure, el procés de classificació a Ca-
talunya comença –ja ho veu vostè– l’any 97. Fa vuit
anys que tenim classificació, des d’aquest punt de vis-
ta, despeses de classificació.

I també és cert que moltes empreses ja estaven classi-
ficades, o que se segueixen classificant, a Madrid. Hi ha
empreses que poden classificar-se a Madrid i ho fan.

El Sr. Amorós i March

Per tant, vostè creu que en tots els àmbits de la classi-
ficació la concurrència és alta? O la concurrència és

baixa? La concurrència és extremadament alta? Com
ho valoraria? O, n’hi ha que sí i n’hi ha que no?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Què vol dir..., els àmbits de la classificació?

El Sr. Amorós i March

Sí... Per a les diferents categories en què poden estar
classificades les empreses, si li sembla que tenim un
nivell de concurrència alt o un nivell de concurrència
millorable o un nivell de concurrència baix.

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Però de concurrència a la classificació?

El Sr. Amorós i March

Sí. Atesos el nombre de contractes que es posen a con-
curs en aquell àmbit.

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

No li ho sé dir –no li ho sé dir– perquè..., a veure, les
dades d’empreses classificades, doncs, són aquestes. Jo
no sé valorar si això és alt o baix, com a empreses clas-
sificades, ja dic, d’empreses amb seu social a Catalunya
i classificades a Catalunya.

Lamentablement, no tinc aquí –tot i que es pot, segura-
ment, obtenir– una dada que ho permetria contrastar, que
és altres empreses catalanes que estan classificades a
nivell estatal. I podríem veure..., fins i tot, podríem veure
les diferències i si és que es manté, per exemple, el tema
de seguir-se classificant a Madrid i no aquí. Són dades
que existeixen, i, per tant, es poden trobar, segurament.

El Sr. Amorós i March

Bé. Li ho preguntava per això, perquè, des del punt de
vista del dret administratiu, quan un es posa a legislar en
aquest àmbit tothom entén la concurrència com un factor
positiu; però, en canvi, el president de la Cambra de Con-
tractistes ens va explicar que el principal drama de les
empreses del sector, ell considerava que hi havia una ex-
cessiva concurrència a Catalunya i que portava a una situ-
ació d’excessiva competència, des del seu punt de vista.
Per això li demanava una valoració de la situació de la
concurrència en els diferents àmbits de l’obra.

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Però jo crec que... –no ho sé, desconec les afirmacions
en aquest sentit, però..., o les conec perquè vostè ara me
les comenta, però–, jo crec que són dos temes diferents,
la classificació i la concurrència, en aquest cas. Crec
que són dades diferents, no?

El Sr. Amorós i March

Molt bé. Dins dels temes més tractats per la Junta de
Contractació, vostè assenyalava l’objecte del contracte.
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També en aquesta Comissió ha trobat que l’objecte del
contracte d’estudi, en la primera part, doncs, també era
un dels problemes en el sentit que calia una bona defi-
nició del projecte, i també diferents agents diuen que si
el projecte, l’objecte del contracte no és prou ben defi-
nit, després, tota la tramitació administrativa, totes les
garanties que vénen després poden presentar deficièn-
cies. Li sembla que seria un àmbit en el qual la legisla-
ció hauria de ser més exigent?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Sí, rotundament. Jo crec que la definició de l’objecte i
de les prestacions amb què es pugui desplegar l’objecte
és bàsica, per descomptat, i bàsica per fer una bona
definició, després, en els plecs de clàusules, per fer una
bona selecció de criteris d’adjudicació, lligats a aquest
objecte i per garantir una execució correcta.

Hi ha una frase que és gairebé històrica, que tothom
repeteix, que..., altra cosa, són d’aquestes frases més o
menys afortunades, no sé si a la pràctica després va
funcionar o no va funcionar, però és una frase que es-
tava a la Llei de bases de l’any 62, 63, és a dir, la Llei
de bases que va permetre fer la Llei de contractes del
65. I deia que els contractes d’obra... –si no ho recor-
do malament, la cita literal no la hi puc dir–, que els
contractes d’obra han de ser normalment de gesta-
ció pausada i d’execució ràpida. Això ho deia l’expo-
sició de motius de la Llei de bases del 62 o 63, eh?: ges-
tació lenta i execució ràpida.

Bé. L’execució ràpida dependrà del tipus de contracte,
potser. Però la idea de gestació lenta, no en el sentit
pejoratiu de lentitud, sinó de gestió..., és a dir, de ben
planificat, ben definit i ben programat, jo crec que és
una idea clau de tot el sistema.

El president

Molt bé. Gràcies, senyor Amorós. El torn del senyor
Llobet, en nom del Partit Popular.

El Sr. Llobet Navarro

Gràcies, president. En primer lloc, agrair-li la seva pre-
sència, les seves explicacions, senyor Padrós.

Una qüestió, que el Decret evidentment és d’àmbit
polític, però ja ha fet referència també el senyor Oriol
Amorós amb relació a la composició del plenari, de les
comissions... Una cosa que m’ha sobtat en la Comis-
sió..., de les comissions: en la permanent, i a diferència
de la de classificació, les organitzacions empresarials,
amb una estava..., a la de la comissió permanent sí que
hi era Foment del Treball, no hi era després a la de
Classificació; i, a l’inrevés, amb Pimec-Sefes. A què és
deguda, aquesta diferència?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Doncs que el Decret ho planteja en aquests termes.
No..., no li puc donar una altra resposta.

El Sr. Llobet Navarro

És polític, no? És que no li trobava un sentit pràctic,
veure que les organitzacions estiguin intercanviades...
Bé, és una qüestió pràctica.

Amb relació a les seves afirmacions que ha fet, amb
relació a les pimes, amb relació a la problemàtica de la
contractació i de les reformes legislatives, vostè apun-
tava, amb relació als contractes de menor quantia, en-
raonava dels objectes socials, amb relació a les micro-
empreses, les pimes... Es compatible, amb relació a la
lliure concurrència, aquesta possibilitat de legislar la
possibilitat que es pugui orientar envers a unes empre-
ses amb una quantia de facturació en concret? És pos-
sible amb relació a les directives europees?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Sí. I, a més, la Directiva europea, la 2004/18, del 31 de
març, la dels nous contractes, diguéssim, d’obres, sub-
ministraments i serveis, fins i tot va una mica més en-
llà, en el sentit de donar una clara orientació a favor del
que s’anomenen «tallers protegits», amb una denomi-
nació segurament molt europea i que jo no sabria tras-
lladar exactament al dret espanyol.

El que jo deia, recollint una mica el que ha plantejat la
recomanació o el que va plantejar en el seu moment
la recomanació de la Junta Consultiva sobre pimes, que
prèviament havia gestat un informe, debatut en la co-
missió de pressupostos d’aquest Parlament, és que una
via –una via utilitzable, en aquest sentit– per orientar la
contractació és aquella via en la qual no estàs sotmès
–en el millor sentit de la paraula «sotmès»– al que pu-
gui resultar d’una licitació pública on, òbviament, s’hi
pot presentar tothom. Quan en un contracte menor o en
un procediment negociat pots demanar ofertes, pots ori-
entar que la demanda i l’oferta sigui en funció del tipus
de contractes a uns determinats àmbits.

En l’àmbit de..., no en l’àmbit estricte de..., no en l’àm-
bit de les pimes, però sí en l’àmbit social, la Llei d’acom-
panyament del 2001, la Llei de mesures financeres i tri-
butàries..., financeres i administratives –em corregeix
molt bé el president– del 2001 per a l’any 2002, de la
Generalitat, va introduir..., a l’article 35 –i així ens ha
quedat per a tots, a l’article 35–, que, efectivament, fa
una reserva de part de la contractació –és a dir, de la
contractació menor i de procediment negociat per quan-
tia– a favor de dos tipus d’entitats: els centres de dismi-
nuïts i les entitats sense ànim de lucre que ocupin perso-
nes en risc d’exclusió social. I aquesta Llei va ser
modificada després, crec que l’any següent, per incorpo-
rar també, en general, les empreses d’inserció sociolabo-
ral, que, a la vegada, havien estat fruit d’una llei d’aquest
Parlament de Catalunya també més general.

Per tant, en la legislació catalana vigent hi ha un man-
dat en aquest sentit, i és un mandat que es duu a terme
pels departaments de la Generalitat d’orientació de
menors i negociats per quantia, a favor..., amb un deter-
minat percentatge, evidentment. És factible això amb
pimes? Sí, seria factible.
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El Sr. Llobet Navarro

Orientat a l’objecte social, no tant a la quantia, potser,
de la mateixa empresa?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Potser sí.

El Sr. Llobet Navarro

Bé. Vostè abans també ha fet referència, amb relació a
l’excessiva uniformitat de la legislació, no?, que la Llei
de contractes afecta directament ja sigui a l’Estat, ja
sigui a les comunitats autònomes o a la local. Jo crec
que en certa part té vostè bastant raó amb relació a
l’Administració local per les quanties, evidentment,
desproporcionades d’un ajuntament petit i d’una comu-
nitat autònoma, i no diem de l’Estat, amb relació a les
autonomies també pot tindre un cert sentit, depenent de
la grandària, però jo..., després ho ha explicat, no?, amb
relació a les possibles modificacions que ara s’estan
estudiant en la Ponència de l’Estatut. D’això, n’esta-
ríem enraonant a la segona part.

A la primera part, com a criteris d’adjudicació, tenint
en compte que anem cap a la uniformitat que les matei-
xes legislatures europees marquen, sobre el criteri d’ad-
judicació seria més difícil entrar en aquesta capacitat
normativa amb relació a les comunitats autònomes o
també s’hi podria entrar en aquesta primera part?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Segurament..., per criteris d’adjudicació jo entenc que hi
hauria d’haver o hi pot haver, lògicament, unes normes
bàsiques comunes per a totes les administracions públi-
ques. I, a partir d’aquí –a partir d’aquí–, el que hi ha d’ha-
ver és la possibilitat dels desenvolupaments o que siguin
possibles o factibles els desenvolupaments legislatius.

Hi ha una certa tendència, a vegades, a identificar bà-
sic amb intocable, i el corol·lari de bàsic és desenvolu-
pable. Lamentablement, al bàsic intocable ens hi hem
anat acostumant, sobretot quan la normativa bàsica ha
estat dictada amb tal grau de detall que en feia impos-
sible el desenvolupament.

Des d’aquest punt de vista, és..., aquesta mena de co-
tilla que tenim tots és bastant explicable. Però jo crec
que la normativa bàsica, si és una normativa de princi-
pis, retornant a la millor doctrina de bases del comen-
çament dels anys vuitanta, segurament, i a la millor
doctrina del Tribunal Constitucional d’aquella època,
segurament, hauria de permetre fixar uns paràmetres,
unes bases i permetre desenvolupaments corresponents.

Des d’aquesta perspectiva, els criteris d’adjudicació, les
normes bàsiques..., què haurien de garantir? Doncs, la
igualtat de tracte, etcètera; l’objectivitat, etcètera. A
partir d’aquí, la possibilitat de desenvolupaments.

El Sr. Llobet Navarro

El fil de la intervenció del senyor Cases d’abans, que
vostè també ha seguit, fa la sensació..., o que ho ha es-
coltat una estona?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Sí, una mica.

El Sr. Llobet Navarro

S’ha fet una sèrie de..., o ha donat una sèrie de propos-
tes per a la transparència, que és una de les claus que
nosaltres vam tenir en aquesta Comissió. Ha enraonat
de mitjans electrònics, que també n’ha enraonat vostè;
de la publicitat amb relació als lots, amplificacions del
contracte...

Quines mesures vostè creu que, a part de les que ha
comentat ell, podrien ser adients per..., sobretot per
millorar la transparència i, sobretot, el control intern de
l’adjudicació de l’obra pública dintre de la mateixa
Administració, no?, aquestes auditories internes, o l’en-
fortiment dels mecanismes interns de control de la
mateixa contractació pública?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Jo crec que són dos tipus de consideracions les que
vostè fa: una és, diguem-ne, el que és transparència,
publicitat. Jo crec que aquí hi ha..., un dels elements
importants és, efectivament, garantir aquesta mena de
gran base de dades, de licitacions, d’adjudicacions, et-
cètera. I, a la vegada, també, de precisió dels resultats
de les adjudicacions, si vostès volen, per als diferents
criteris o objectius que s’hagin plantejat en cada con-
tracte, i la motivació també de totes aquestes resoluci-
ons. Jo crec que aquest és el gran paquet pel que fa
bàsicament a la publicitat.

Pel que fa als mecanismes de control, jo crec que els
mecanismes de control existents són suficients, en el
sentit que són mecanismes, doncs, bàsicament de con-
trol intern per part de la intervenció, de control extern
per part de la Sindicatura de Comptes en el seu cas, i el
que, en aquest sentit, probablement cal, potser, plante-
jar-se és si amb la fórmula aquella que els posava com
a possible via alternativa si no estaria bé que també es
participessin, aquests òrgans de control, en determina-
des actuacions, sobretot preparatòries dels contractes.
És a dir, en aquesta idea de col·legiació que existeix o
que jo els propugnava com una manera de trencar una
mica aquesta mena de capes superposades que és l’ex-
pedient administratiu en fase interna en aquests mo-
ments. Potser aquesta imbricació permetria que els
mateixos òrgans de control treballessin també ja direc-
tament des de l’inici del contracte amb els òrgans ges-
tors en el seu cas.

El Sr. Llobet Navarro

Es refereix, més aviat, al que és la primera part de la
justificació de l’autoritat de servei públic, no?, i a aque-
lles modificacions que es poden contemplar. En aquesta
part es pot referir, no?, si veritablement és necessària o
no la realització d’aquesta obra o millora o transacció
envers el servei públic?
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El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

I a la..., i sobretot en la definició i en els plecs de clàusu-
les. Hi ha qui és molt partidari dels plecs de clàusules
administratives generals. Hi ha comunitats autònomes, a
més, que tenen aprovats plecs de clàusules administrati-
ves generals de gairebé tot. Jo crec que això té els seus
pros però té els seus contres.

El plec de clàusules administratives generals o el plec
de clàusules administratives particulars tipus acaba
donant com a resultat que el plec es manté inalterable
al llarg del temps, el paper es fa groc i la caràtula de
condicions és el que es pot anar canviant en cada cas,
etcètera. Això, a vegades, té l’inconvenient que impe-
deix singularitzar els contractes i singularitzar que en
un contracte determinat potser el que cal és un plec
específic.

El Sr. Llobet Navarro

Ja, per acabar, l’última pregunta. Amb relació al que
ens porta aquí, la línia 5 del metro, l’esfondrament, el
col·lapse que ens ha passat..., em van sobtar unes decla-
racions que va fer el senyor Nadal, el conseller, que va
dir que ara, amb relació al nou procés de licitació de
l’adjudicació de la nova obra, dels que han de finalitzar,
acabar l’ampliació de la línia 5, seria bo, no seria..., bé,
no entendria la gent que se li pogués tornar a adjudicar
a aquella mateixa empresa o a aquelles empreses que
han estat, fins ara, treballant en aquesta línia.

Hi ha cap mecanisme amb el qual és possible que
aquestes empreses que fins ara han estat fent, ja sigui la
direcció d’obra o la construcció d’aquesta línia 5, que
no puguin concursar o no se li pugui adjudicar si com-
pleixen els requisits?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Els mecanismes que impedeixen participar en una lici-
tació pública són els mecanismes previstos a la legisla-
ció de contractes, és a dir, prohibicions de contracte o
situacions d’incapacitat en un moment determinat.
Aquests són mecanismes que preveu la legislació de
contractes, i a ells ens hem de remetre quant a la pos-
sibilitat de participació o no. Si alguna empresa està
sotmesa a una circumstància de prohibició, evident-
ment no podrà, no ho sé...

El Sr. Llobet Navarro

Prohibició..., a què es refereix?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

No ho sé. És que no ho sé, dependrà de cada cas. Les
circumstàncies de les prohibicions de contracte és un
llarg llistat de l’article 20 de la Llei de contractes de les
administracions públiques, doncs, que..., no ho sé...

El Sr. Llobet Navarro

És causa que se li hagi rescindit el contracte actual, per
exemple?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

No, jo..., per exemple, haver incorregut amb falsedat
greu a facilitar declaracions, haver incomplerts obliga-
cions imposades per l’acord de suspensió de classifica-
cions, no estar al corrent d’obligacions tributàries i
Seguretat Social, estar en alguna situació d’incompati-
bilitat, haver estat sancionades per infracció greu en
matèria de disciplina de mercat..., és a dir, qualsevol de
les circumstàncies de prohibició de l’article 20 són les
que poden impedir aquesta circumstància de contracta-
ció, o no disposar de la corresponent capacitat d’obrar
en un moment determinat.

El Sr. Llobet Navarro

Sempre motivades, evidentment, no?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Lògicament..., bé, d’acord amb la Llei de contractes.

El Sr. Llobet Navarro

Molt bé. Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Llobet. És el torn de la senyora Clavell.

La Sra. Clavell Nadal

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Padrós, per
ser aquí. Ens podria passar el quadre que ens ha portat
en què quedaven reflectides les classificacions que hi
havia hagut al llarg dels anys? (Pausa.) Aquest. (Vegeu
el xart 8.) Quina explicació hi ha que a l’any 2004 hi
hagi aquest augment tan important de classificacions,
que passem de 457 a 614 de cop?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Jo no tinc cap explicació. Les classificacions són sol·li-
citades per les empreses, no, no..., no són d’ofici, per
entendre’ns.

La Sra. Clavell Nadal

És que em pregunto si una possible explicació no seria
que hi ha hagut un augment de les expectatives de te-
nir contractes de l’Administració pública en aquest
any?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

No ho sé. És cert que hi ha un..., de tot el quadre és on
hi ha el salt més gran. És cert.

La Sra. Clavell Nadal

Vostès tenen el Registre Públic de Contractes que pre-
veu la Llei de contractes i també el decret català?
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El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Sí, sí, el tenim.

La Sra. Clavell Nadal

Per tant, entenc que GISA o el Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques els ha enviat sempre
tots els contractes, així com les seves modificacions,
pròrrogues, variacions, etcètera, tal com diu el 3/3 del
Decret?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

A veure, el Registre de Contractes, el Registre Públic de
Contractes de la Generalitat és un registre que, segons
la seva normativa –segons la seva normativa–, hi han
d’inscriure totes les dades requerides els departaments
de l’Administració de la Generalitat, les entitats autò-
nomes i les entitats de dret públic subjectes al dret pri-
vat, en la línia exacta del que diu el Decret del 96 de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Per tant, des d’aquesta perspectiva formal, estrictament
formal, les, diguem-ne, societats o el que forma part de
les societats mercantils amb capital públic o amb par-
ticipació majoritària pública, no estarien incloses din-
tre del que marca el decret, en el seu cas, i una ordre
que el desplega, de l’any 97, com a entitats que obliga-
tòriament han de presentar aquestes dades.

Malgrat això, GISA..., crec que Regsa i altres empreses,
altres empreses en forma de societat, comuniquen da-
des al Registre de Contractes, i les comuniquen, no li
puc assegurar des de quin any, però les comuniquen, i,
per tant, comuniquen les dades, diguéssim, de la part
primera fins a l’adjudicació i les dades posteriors d’exe-
cució de contracte.

La Sra. Clavell Nadal

I vostès, després, han remès sempre a la Sindicatura de
Comptes els documents i les dades obtingudes, segons
també preveu el decret?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

La Sindicatura de Comptes té accés via telemàtica al
Registre de Contractes, és a dir, pot operar directament.

La Sra. Clavell Nadal

I, han utilitzat aquestes dades com a suport estadístic,
segons també preveu la normativa?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Sí... El que passa..., el que passa és que el Registre de
Contractes dóna les dades corresponents a les comuni-
cacions que fan els òrgans obligats a fer-ho, és a dir:
departaments, entitats, etcètera. El Registre de Contrac-
tes dóna totes aquestes dades, efectivament, i aquestes
dades són tractables, tractables en el sentit que pots fer
agrupacions per expedients, per tipus de tramitació se-

guida, per procediments seguits, formes d’adjudicació,
etcètera.

Aquesta estadística, que és una estadística que és la
mateixa que fa el Registre de Contractes, el Registre
Públic de Contractes de l’Estat, hauria d’avançar i, di-
guéssim, ser qualitativament més rellevant. Jo crec que
és un dels reptes que han d’assumir tots els registres
públics de contractes.

Perquè en l’informe d’experts, curiosament, del Minis-
teri d’Hisenda, que jo recordi, només hi ha un quadre
del Registre de Contractes, on la font sigui el Registre
Públic de Contractes de l’Estat. Tota la resta, si no ho
recordo malament, són: o del Ministeri de Foment o,
fins i tot, d’alguna organització empresarial. És a dir,
llavors, els registres... (Veus de fons.) Ah, doncs, els
registres administratius jo crec que haurien de fer un
pas qualitatiu de, diguéssim, tractament més intercalat
de dades.

Per tant, és a dir, les dades estan en el Registre de Con-
tractes, les últimes dades em sembla que són del
2003..., sí, 2003, i estan a punt de sortir les del 2004. I
hi ha, a més, la intenció de penjar-les a partir d’aquest
any, del 2004, de penjar-les directament a internet.

La Sra. Clavell Nadal

És que em permeto suggerir que si poguéssim fer
aquest tractament de dades, primer que tinguéssim les
dades i, per tant, que milloréssim en aquest aspecte,
però, imagini’s, si nosaltres poguéssim creuar –atès que
amb un concurs s’estableix una classificació de les
empreses– aquesta informació, amb quantes empreses
hi ha en el país que tenen aquesta classificació, quan-
tes es presenten, quantes són finalment adjudicatàries,
tindríem una via per detectar eventuals concentracions
desviades. És així?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Jo crec que..., a veure, hem d’avançar aquest tipus de
tractament, i, a més, en un altre sentit: el Registre Pú-
blic de Contractes, jo crec que hauria d’incloure tam-
bé..., hauríem d’arribar al desideràtum de tenir un re-
gistre públic de contractes de totes les administracions
catalanes, i poder garantir aquest abocament al Regis-
tre Públic de Contractes estatal, perquè, a la vegada, el
Registre Públic de Contractes estatal pugui també fer
l’abocament a les institucions europees, en aquest sen-
tit, i facilitar l’estadística contractual. Jo crec que el
Registre de Contractes és, potser, un pèl massa burocrà-
tic en aquests moments, no sé si l’expressió és la més
afortunada.

Quin és el gran element de canvi que jo crec que pot
propiciar tot això? L’element de canvi està en el fet de
disposar de l’expedient electrònic de contractació. És a
dir, el trànsit que jo els comentava del suport paper al
suport electrònic, no és un trànsit de caprici o només
perquè la normativa comunitària introdueixi o impulsi
la utilització de mitjans electrònics. Jo crec que la gran
revolució en matèria de contractes és justament aques-
ta. Per què? Doncs, perquè amb sistemes d’aquest ti-
pus, i si arribem a tenir expedients electrònics complets,
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la transmissió de dades es pot produir en –no sé si in-
formàticament això és molt correcte, el que dic– temps
real, gairebé online, i la connexió de Registre de Con-
tractes, Registre de Classificació, Registre de Licita-
dors... Registre de Licitadors que, en el suport electrò-
nic amb què està plantejat, implica incloure també
dades de solvència econòmica i financera, cosa que,
fins ara, els registres de licitadors, al uso, no en tenen;
és a dir, llevat d’alguna excepció. L’Ajuntament de
Barcelona havia fet un notable esforç i havia aconseguit
tenir un registre en què hi havia dades de solvència
econòmica i financera. Però, en el nou Registre de Li-
citadors, també hi haurà dades de solvència econòmi-
ca i financera. Què implica això?

Això implica que aquest registre electrònic connectarà
directament amb l’Agència Tributària, connectarà amb
els registres mercantils, i hauria de poder connectar
–cosa que fins ara ha plantejat algun problema, que no
li ho amago– amb la Tresoreria de la Seguretat Social
per tenir també les dades de Tresoreria de Seguretat
Social, etcètera.

Aquesta concatenació de dades i de registres, amb un
tractament informàtic, és el que jo crec que permetria
donar el gran salt endavant en matèria d’informació. I,
lligant amb algunes de les qüestions o preguntes que se
m’havien fet abans. Jo crec que és un repte que tenim
aquí davant.

La Sra. Clavell Nadal

Vostès també fan tasques consultives, com hem vist al
començament. Van ser mai consultats pel Departament
de Política Territorial o per GISA?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Per GISA vam ser consultats l’any passat, amb relació
a un projecte d’ordre, per a l’aprovació del portal de
procediments negociats de GISA. I això era una consul-
ta obligada, perquè el decret a què abans he fet esment,
el 96/2004, de 20 de gener, el d’utilització de mitjans
telemàtics i electrònics a l’Administració de la Genera-
litat, imposa que a l’aprovació dels aplicatius i progra-
mes de qualsevol òrgan de la Generalitat o qualsevol
ens que en depengui, han de ser necessàriament infor-
mats per: un parell d’òrgans... –no em faci dir el títol–,
una comissió interdepartamental de tecnologies, etcète-
ra, molt tècnic; per l’Agència Catalana de Certificació,
quant a la utilització de la signatura electrònica, que és
l’element clau en tots aquests processos, i per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, des del punt
de vista jurídic.

Per tant, aquest és l’informe de l’any passat, 2004, que
ens ha sol·licitat GISA. De memòria no en recordo... És
un informe de disposició, no de...

La Sra. Clavell Nadal

Per tant, respecte a procediments d’adjudicació modi-
ficats, obres complementàries..., respecte a tot això,
hem d’entendre que ho tenien tot clar i que no calia
consulta.

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Bé. Ja dic que no recordo que hi hagi hagut... A veure,
en els darrers anys, perquè tinc la memòria una mica
més fresca, no recordo que hi hagi hagut cap consulta
sobre temes com els que em comenta vostè. És a dir,
l’única cosa que recordo, potser perquè és de l’any
passat 2004, és això: una ordre sobre el portal negoci-
at. Jo no sé si en temps més històric hi ha hagut algu-
na altra consulta, però que jo recordi, no.

La Sra. Clavell Nadal

I vostès feien servir la possibilitat, que també els reco-
neix la legislació, d’emetre recomanacions encara que
no se’ls hagués demanat res?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Nosaltres hem fet recomanacions. La Junta Consultiva
ha fet recomanacions en els àmbits que li he comentat
abans, però no ha fet recomanacions generals, per
exemple..., no ho sé, sobre obra pública, per dir algu-
na cosa, que no afecta aquest tipus de recomanacions.

Ha fet recomanacions molt puntuals, i, com li esmen-
tava abans, molt orientades al que li he comentat:
a clàusules socials, mediambientals, lingüístiques, etcè-
tera. La frontera de recomanació i informe, de vegades,
és una frontera una mica etèria, eh?, és a dir...

La Sra. Clavell Nadal

I ningú no va advertir mai sobre les indefinicions de
l’objecte del contracte, a partir de la indefinició del
projecte que s’utilitzava per a l’adjudicació? Li ho dic
perquè, en aquestes obres com la de túnels i tal, hem
arribat a la conclusió que ja es donava per fet que el
projecte era necessàriament indefinit, etcètera.

Si el projecte és tan indefinit, l’objecte del contracte
també és excessivament indefinit. Ningú no va adver-
tir sobre aquesta situació?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

A veure, la Junta Consultiva no ha tingut coneixement
d’això, per descomptat; això sí.

La Sra. Clavell Nadal

Sí que una de les recomanacions que vostès van fer es
referia al tema de no poder valorar l’experiència a l’ho-
ra d’adjudicar.

Ens hem mirat els criteris aplicats a la..., en concret, a
la línia 5, eh?, i veiem que respecte a l’oferta tècnica hi
ha un repartiment de valoració en què un 45 per cent de
tota aquesta valoració tècnica es referiria a la qualitat de
l’oferta, però on es tenen en compte també els resultats
d’obres anteriors, tant del laboratori de qualitat com del
cap d’obra. Després, hi ha un 40 per cent que torna a
parlar del resultat de les obres anteriors, ja de forma
directa. I, finalment, un 15 per cent que parla de la qua-
lificació de l’empresa, però un altre cop també amb un
apartat per valorar la realització d’obres similars.



Sèrie C - Núm. 189 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de maig de 2005

45

SESSIÓ NÚM. 21 COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ

Sembla clarament que està massa present la referència
a obres anteriors als treballs oferts en la concreta lici-
tació. Si la recomanació, com m’ha semblat sentir an-
teriorment, és de l’any 97..., com és que hi ha hagut
aquesta resistència a modificar els criteris per eliminar
aquesta experiència, la qual cosa no s’ha fet fins gener
de 2004?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Jo no li puc contestar sobre per què l’òrgan de gestió,
en aquest cas, o els òrgans de gestió actuen d’una ma-
nera o una altra, en aquest sentit.

És a dir, a veure, la recomanació del 97 és una recoma-
nació que es planteja sobre la base de dubtes suscitats
en aquell moment, i que, a veure, és molt poc original,
li ho confesso, és bàsicament una mena de resum de la
doctrina continguda a la famosa, ja, per a tothom, Sen-
tència Beentjes. A la recomanació m’acaba dient,
doncs, això: que l’experiència és un criteri, i, en qual-
sevol cas, de capacitat i no..., o de solvència, i no es pot
valorar, per tant, en la fase de selecció o d’adjudicació.
Entre altres coses, perquè se suposa que, com que hi
haurà hagut la fase prèvia, seria com valorar-ho dues
vegades, per entendre’ns, des d’aquest punt de vista.
Això s’ha dit, per part nostre, el 97. I ara..., si em dis-
culpa un segon només... Sí, any 97... (Veus de fons.)
Estava buscant la referència exacta, sí, per confirmar
que era efectivament l’any 97. Aquesta és la recomana-
ció feta en el seu moment per la Junta Consultiva.

I, per què estava feta en termes de recomanació sobre-
tot? Estava feta en termes de recomanació, perquè en
aquells moments estàvem a dos anys després de l’apro-
vació de la Llei de contractes del 95, i hi havien serio-
sos dubtes..., entre altres coses, perquè s’havia utilitzat
aquest criteri, per tant, doncs, hi havien dubtes en
aquest sentit. Per això, la Junta ho va plantejar en
aquests termes.

Amb posterioritat, en altres informes, la Junta s’hi ha
tornat a referir. Aprofitant informes fets, si no ho recor-
do malament, que era la referència que buscava, però,
informes que els he esmentat abans, sobre criteris en el
procediment obert o algun d’aquests informes de l’any
2000... –jo crec que 2000–, s’hi ha referit tangencial-
ment en aquesta línia.

Li deia abans que –quan em preguntaven, em sembla,
sobre aquest tema i el del preu– el tema de l’experièn-
cia és un tema que normativament està transposat, en
aquest sentit. És a dir, en el tema del preu possiblement
hi poden haver discussions sobre si hi ha una fórmula
determinada o no –si hi ha una fórmula determinada o
no. Però, en aquest tema, la posició de la Llei és clara,
perquè és un dels elements que es valoren en la fase de
solvència.

La Sra. Clavell Nadal

Nosaltres tenim dubtes entorn a si no pot ser perjudicial
que una administració concentri tota la contractació
d’obra pública en una sola empresa pública. No podria
ser millor diversificar aquesta contractació, només amb
una finalitat, eh?, d’evitar el potent joc d’interessos que

es pot conformar entorn de l’obra pública, que pugui
arribar a ser, aquesta empresa única que concentra tota
la contractació –pugui arribar a ser-ho–, descontrolada
de la mateixa Administració pel potent poder que té,
com a conseqüència d’aquesta contractació tan gran.
S’ho han plantejat, això?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Com a Junta Consultiva..., és a dir, en el plural, sí que
ens ho hem plantejat, com a Junta Consultiva, no. No
és un tema que s’hagi comentat en aquest sentit o que
hagi estat objecte d’anàlisi per part de la Junta Consul-
tiva.

A veure, diguem-ne, en teoria, o en pura teoria, jo no sé
si la..., és a dir, si aquesta és una afirmació que es pu-
gui fer en termes abstractes. Jo crec que una conclusió
sobre aquest tema ha de partir d’elements més o menys
empírics, de què és el que passa o no passa en cada cas.
Jo no sé si en el capítol de conclusions de la Comissió
d’Investigació, això és un tema d’anàlisi o no. Jo, un
plantejament teòric sobre el tema, igual que la reflexió
general sobre la utilització de societats, és a dir, sobre
aquesta idea d’utilitzar societats que treballen per en-
càrrec de, per encomanada... A veure, la reflexió, des
del punt de vista jurídic, jo crec que és la de que, en
termes de dret europeu, totes aquestes societats o
aquestes, diguem-ne, entitats, són entitats sotmeses a la
Llei de contractes. Perquè la noció, la normativa con-
tractual general, per dir-ho així... Per què? Doncs per-
què la noció d’organisme de dret públic que tenen les
directives europees és clara i rotunda. És a dir, tota so-
cietat que, efectivament, en aquest sentit, amb capital
públic en aquest cas, doncs, treballa per encàrrec, en el
seu cas, de l’Administració.

I en la mateixa línia potser, les normes i paràmetres del
SEC, del Sistema Europeu de Comptabilitat, doncs,
apunta en la mateixa línia: què és Administració públi-
ca? És Administració pública, doncs, tot allò que no té
un finançament majoritari de mercat.

A partir d’aquí, doncs..., alguna vegada, en algun fò-
rum d’administrativistes s’ha dit o s’ha tornat o s’ha
començat a posar de moda la idea del retorn al dret
públic, és a dir, després d’aquella frase famosa de la
fugida, no? No sé si es donarà o no el retorn...

La Sra. Clavell Nadal

Sí... Vostè ara ha fugit cap al tema de les empreses,
quan jo el que li preguntava és l’adequació del sistema
de concentrar en una sola empresa tota la contractació,
sigui privada o pública: la concentració en una sola
entitat.

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Jo crec que si l’empresa té potencial, i està en condici-
ons de fer-ho, i té, doncs, un estatut que li permet fer-
ho, i unes regles que són les del dret públic, en aquest
cas, doncs, és una possibilitat, clar..., i una opció, clar.
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La Sra. Clavell Nadal

Finalment..., i acabo amb aquesta, li sembla adequat
que l’informe de la comissió tècnica, formada per es-
tudiar les ofertes presentades per un concurs..., resolgui
o emeti el seu informe i digui: «S’han admès les se-
güents variants, atès que es consideren tècnicament
adients. No s’han admès les següents variants, atès que
no es consideren tècnicament adients?» I que, després,
la mesa de contractació estudiï les ofertes i l’únic pro-
nunciament que faci respecte a la seva valoració sigui:
«Entenem que la millor oferta és la presentada per ics.»

No creu que realment patim d’un problema de manca
absoluta de motivació de les decisions entorn de l’ad-
judicació?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Jo, en termes ben generals, li haig de dir..., no..., tampoc
conec el cas concret, però, en qualsevol cas, en termes
més generals li he de dir que, lògicament, les decisions
han de ser motivades. Entre altres coses perquè ja ho diu
la mateixa Llei de contractes de les administracions pú-
bliques, i perquè els licitadors tenen dret, en el seu cas,
a demanar els motius pels quals s’ha acceptat o..., «s’ha
rebutjat la seva candidatura o la seva oferta» –crec citar
literalment, el 90 i escaig, el 93...– i els motius pels quals
es va adjudicar a qui se li va adjudicar.

O sigui, des d’aquesta perspectiva, la motivació és un
element, per descomptat, i, ja, en teoria general, de tot
acte administratiu.

El president

Gràcies, senyora Clavell. Comencem el torn dels ex-
perts. Senyor Amat, té la paraula.

El Sr. Oriol Amat i Salas

Bé. Gràcies, senyor president. Ha esmentat, fa uns mi-
nuts, que li semblava que el control que feien tant la
Sindicatura com la Intervenció eren suficients.

Aleshores, li volia preguntar si vostè o la Junta Consul-
tiva són coneixedors dels informes de la Sindicatura
sobre ajuntaments, diputacions, empreses públiques,
etcètera, en els apartats relatius a contractació d’obra
pública..., si vostè és coneixedor d’aquests informes.

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

A veure, intentem conèixer els informes del Consell
d’Estat, de la Comissió Jurídica Assessora en matèria
de contractació, de la Sindicatura de Comptes, del Tri-
bunal de Cuentas..., és a dir, de tots els òrgans que te-
nen alguna cosa a dir en matèria de contractació públi-
ca. La Junta Consultiva, en aquest sentit, fa un
seguiment i té una bona pàgina web, a més, en la qual
hi ha un seguiment molt directe de jurisprudència i de
doctrina, en aquest sentit.

El Sr. Oriol Amat i Salas

Bé. Aleshores, si fan el seguiment, per exemple, no ho
sé..., li comentaré uns quants exemples d’alguns infor-

mes, per veure quin seguiment han fet, en aquests casos.
Per exemple, a l’Ajuntament de Cabrils, sobre l’any
2000-2001, al final diu: «L’Ajuntament ha contravingut
la normativa sobre contractació en tots els contractes
analitzats», eh?, «en tots els contractes analitzats». Per
exemple, Badia del Vallès..., fa referència a diferents
problemes, un d’ells parla de «es va tramitar amb urgèn-
cia l’asfaltat de vials, per procediment negociat.» I en la
justificació deia que era un contracte que s’havia de fer
en quinze dies, i per això es va fer amb urgència. Aquest
contracte..., diu la Sindicatura que: «l’obra es va fer en
més d’un any». L’Ajuntament de Breda..., parla de diver-
ses adjudicacions..., una d’elles, diu: «Es va adjudicar a
Serviaco, a Catalunya, sense cap mena de procediment
de contractació», i després «es paguen imports superiors
i tot es fa sense justificants.» Després..., bé, podríem se-
guir..., després en parlaré d’uns altres. Quin tipus de
seguiment fan en aquests casos?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

A veure, jo li he comentat abans que..., intentant con-
testar la seva pregunta, que la Junta..., em consta, i em
consta que els serveis de la Secretaria de la Junta inten-
ten estar, per descomptat, al dia del que passa, doncs, a
Europa, al conjunt d’Espanya, al conjunt d’administra-
cions, etcètera. Jo ara mateix no li sé dir si la Secreta-
ria ha controlat aquests casos que em comenta vostè.
Casos que, en qualsevol cas, i per l’exegesi que en fa,
doncs, ja han merescut més aviat una dura reprovació
de la mateixa Sindicatura de Comptes, que és òrgan
fiscalitzador –i aquest és un element important, és òr-
gan fiscalitzador–, com vostès saben molt bé, del sec-
tor públic de Catalunya; per tant, no només de l’auto-
nòmic, sinó també del local.

La Junta Consultiva és Junta Consultiva en l’àmbit de
la Generalitat, bàsicament, i respon també a consultes
dels ens locals; però la seva missió és bàsicament una
missió dintre l’Administració de la Generalitat.

El detall concret, doncs..., vaja, no el sé. Suposo que la
Secretaria de la Junta segueix aquests informes com
altres, no?

El Sr. Oriol Amat i Salas

Sí... Per exemple, la Sindicatura..., el seu àmbit de ju-
risdicció pot arribar fins a uns mil ens fiscalitzables;
d’aquests mil, en mira, n’estudia uns vint per any, més
o menys. D’aquests vint, a quasi tots hi surten proble-
mes relacionats amb la contractació d’obra pública.
Aleshores, és clar, m’imagino que un cop la Sindicatura
fa l’informe, acaba la feina de la Sindicatura. Aquí hau-
ria de començar la feina, per exemple, de vostès, o qui
hauria de començar...?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

La Junta Consultiva...

El Sr. Oriol Amat i Salas

Dimecres ho preguntaré al síndic, no?, però és que em
temo que, després, d’aquests informes no se’n fa res...
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El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

No.., la Junta Consultiva no té funcions fiscalitzadores,
no té funcions de control, ni de supervisió. Les funci-
ons fiscalitzadores, les té la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, justament, i el Tribunal de Comptes en el
seu cas.

I, per tant, doncs, ells fan l’activitat fiscalitzadora, i jo
entenc que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que
no té funcions de responsabilitat comptable o d’enjudi-
ciament de la responsabilitat comptable, almenys direc-
tament –sí que les pot tenir delegades, en el seu cas, i
amb unes determinades condicions–, si observa que al-
gunes d’aquestes conductes fiscalitzades poden generar
responsabilitat comptable, entenc que activarà els meca-
nismes davant del Tribunal de Comptes per a l’exigèn-
cia de la responsabilitat; però, la Junta Consultiva, en
aquest sentit, no té mecanismes de supervisió i control.

El Sr. Oriol Amat i Salas

Bé. I, si això, la Sindicatura no ho fes..., o sigui, si la
Sindicatura acabés un cop ha fet l’informe, quin orga-
nisme de la Generalitat o del sector públic hauria d’in-
tervenir-hi?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

(Pausa.) Estic pensant... Estic pensant per veure com es
pot anar més enllà, però, vaja, jo entenc que el que li he
respost abans és l’única cosa que li puc respondre. És
a dir, la Sindicatura hauria de veure si amb la fiscalit-
zació s’acaba la seva activitat o genera una nova ins-
trucció per determinar responsabilitat comptable en el
seu cas. Però el que no pots fer..., el que no pot fer la
Junta Consultiva és substituir, en cap cas, les funcions
d’un òrgan fiscalitzador, ni tampoc té funcions jurisdic-
cionals, per tant, no...

El Sr. Oriol Amat i Salas

D’acord. Una última pregunta: en el registre que vos-
tès porten de la classificació de contractistes, en algu-
na ocasió n’han donat de baixa algun per pràctiques
irregulars, il·legals?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

No li ho sé respondre, perquè..., a veure, això és una
dinàmica d’un munt d’expedients. I, a veure, la dinàmi-
ca ordinària de gestió la porta la Secretaria Tècnica de
la Junta Consultiva. No ho sé, sincerament... I no vol-
dria dir una cosa que no és, és que no ho sé.

De totes maneres, es pot preguntar a la Secretaria Tècni-
ca i amb molt de gust li podrem facilitar la informació.

El president

Sí... Senyor Padrós, si és possible, doncs, ens pot fer
arribar per escrit la sol·licitud que li feia el senyor Amat,
al llarg d’aquesta setmana, si és possible. Gràcies.

Senyor de Clascà, vostè vol fer alguna pregunta?

El Sr. Joan R. de Clascà Marín

Senyor president, només una.

El president

Faci-la...

El Sr. Joan R. de Clascà Marín

Al llarg de l’obra, diguéssim, del desenvolupament
d’una obra, doncs, hi han modificacions que es reso-
len..., petites modificacions, ajustos, etcètera, que es
resolen en el context de la direcció d’obra, però hi han
altres modificacions importants..., que en podríem dir
de dos tipus: unes, que tenen un efecte econòmic direc-
te sobre l’import total de l’obra, és a dir que incremen-
ten el valor total de l’obra; i unes altres que suposen
transvasaments de partides entre dos..., dintre de la
mateixa obra, del mateix pressupost, i que no necessà-
riament comporten una modificació de l’import global.
Tot i això, poden comportar variacions importants de
l’obra en si.

Aquests conceptes o aquestes possibilitats necessiten
sempre un projecte modificat que es tramiti o no?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

Jo entenc que si hi han modificacions...

El Sr. Joan R. de Clascà Marín

Què diu la Llei, diguem-ne?

El vocal de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa

En el seu cas, la Llei especifica que, per a determinat
tipus de modificacions d’un import inferior al 10 per
cent, si no ho recordo malament, són obligatòries per al
contractista, i estableix uns requisits generals de trami-
tació d’expedients..., en les modificacions d’obres amb
caràcter general.

En qualsevol cas, jo entenc que això serà un expedient
administratiu més complicat o menys en funció de les
característiques corresponents, però que, en la mesura
que hi ha un contracte en execució i hi han dues parts,
com a mínim identificades o identificables, s’hauran de
donar els tràmits generals del procediment administratiu.

Disculpi que no li pugui concretar més, però, bé...

El president

Gràcies, senyor de Clascà. Alguna pregunta més? (Pau-
sa.) Doncs, agrair la presència del senyor Padrós i re-
cordar que dimecres hi ha la intervenció, la comparei-
xença d’Intervenció General, el senyor Portabella, i la
Sindicatura de Comptes, el senyor Genescà.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de nou del vespre.
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