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INFORME COMPLEMENTARI A L'INFORME JUSTIFICATIU DEL DECRET- LLEI DE 
MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

1. ANTECEDENTS 

En data 25 d'abril de 2016, s'ha publicat al sistema d'informació, gestió i tramitació de 
documents del Govern la proposta de Decret-Llei de Mesures Urgents en Matèria de 
Contractació Pública. 

Durant aquest període de publicació, els diferents òrgans de la Generalitat han fet 
observacions a la proposta, algunes de les quals s'han incorporat en una nova proposta de 
data 4 de maig de 2016. 

Així mateix, el Departament de Treball , Afers Socials i Famílies ha proposat la incorporació 
de determinades mesures en matèria de gestió de serveis socials, per donar cobertura al . 
buit legal que s'ha produït amb l'aplicació directa de la Directiva 2014/23/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació dels contractes de 
concessió. 

També s'ha tingut en compte l'informe jurídic emès per l'advocada en cap del Departament 
d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. 

En conseqüència, per tal d'informar sobre ·les modificacions produïdes en la proposta de 
Decret-Llei de referència, justificar la urgència de les noves mesures incorporades i 
respondre a les observacions rebudes, s'emet aquest informe complementari a l'informe 
justificatiu del Decret-Llei de Mesures Urgents en matèria de contractació pública, de data 2 
de maig de 2016. 

2. LES MESURES DE GESTIÓ EFICIENT EN LA TRAMITACIÓ 

Les mesures de gestió eficient en la tramitació de determinats contractes amb valor estimat 
igual o inferior a 100.000 € (subministraments i serveis) i 1.000.000 € (obres) s'emmarquen 
en la necessitat urgent de simplificació de la tramitació dels contractes que, fins al moment, 
es tramitaven per procediment negociat i que han quedat desplaçats per l'aplicació directa 
de la Directiva 2014/24/UE. 

Pel que fa a l'àmbit competencial, l'article 159.3 EAC atribueix a la Generalitat competències 
en matèria de contractes de les administracions públiques de Catalunya. La competència de 
la Generalitat abasta, d'una banda, l'organització i competències en matèria de contractació 
dels òrgans de les administracions públiques catalanes i les regles d'execució, modificació i 
extinció dels contractes de l'Administració en allò que no estigui afectat per l'article 149.1.18 
CE, que atribueix a l'Estat la competència per establir la legislació bàsica en matèria de 
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contractes i concessions i, de l'altra, una competència compartida per al desenvolupament 
de les bases estatals en la resta de la matèria. 

La simplificació en la tramitació que es planteja en la proposta de decret-llei no comporta 
cap limitació als principis de publicitat i concurrència , ans al contrari, doncs la licitació dels 
contractes d'entre 18.000 i 60.000 € (serveis i subministrament) i entre 50.000 i 200.000 € 
(obres) es publicaran a la plataforma de contractació pública i no es restringirà la participació 
a un nombre determinat d'empreses. Així mateix, l'existència obligatòria de la mesa de 
contractació que vetlla per la correcta tramitació i proposa l'adjudicació, representa una 
garantia de control de legalitat i transparència. 

Entrant en la concreció de les diferents mesures de gestió eficient de la proposta, entenem 
que la publicitat de la licitació en el perfil del contractant no contradiu la base estatal , atès 
que en els esmentats llindars pressupostaris l'Estat no preveu la publicitat de la licitació. La 
mesura, per tant, no limita la base estatal si no que amplia els supòsits de publicitat en la 
licitació i al seu temps, millora la concurrència. En aquest sentit, la jurisprudència del 
Tribunal Constitucional ha assenyalat reiteradament que l'objecte de la legislació bàsica 
estatal en matèria de contractació és la de proporcionar les garanties de publicitat, igualtat, 
lliure concurrència i seguretat jurídica que assegurin als ciutadans un tractament comú per 
part de totes les Administracions Públiques (SSTC 141/1993, 331 /1993, 162/2009, 56/2014 i 
84/2015, entre moltes altres), i que la Generalitat, a l'igual que totes les administracions 
públiques, té una potestat d'autoorganització consubstancial que, segons ha assenyalat el 
Tribunal Constitucional a la STè 50/1999, comporta que les bases estatals hagin de tenir 
una menor extensió en el vessant intern de les administracions públiques (és a dir, en l'àmbit 
de l'organització i les competències) que en el vessant extern, (és a dir, el de les relacions 
entre l'administració pública i la ciutadania) , es considera que la Generalitat està habilitada 
per adoptar mesures per assolir una major eficiència i agilitat en la tramitació dels 
procediments de contractació. 

Aquesta habilitació resulta avalada a més per la STC 237/2015, 19 de novembre de 2015, 
que reconeix a les Comunitats Autònomes competències per introduir novetats orientades a 
assolir una tramitació més àgil i eficaç dels procediments de contractació, com per exemple, 
regular un procediment obert que desenvolupi la base estatal , sense que puguin, però, dur a 
terme una regulació completa de nous procediments de licitació. 

Pel que fa a la unificació en un sol acte - en dues fases-, de l'obertura i qualificació de la 
documentació, i en la línia de la doctrina constitucional esmentada, s'emmarca en aquesta 
vessant organitzativa, i no contradiu les garanties de publicitat, igualtat, lliure concurrència i 
seguretat jurídica que ha de preservar la legislació bàsica. Així, la mesa de contractació 
manté la facultat de valoració i proposta, i els licitadors, - en l'acte públic-, i en qualsevol 
moment posterior, tenen la oportunitat d'accedir al contingut de les diferents proposicions, a 
la valoració i a la puntuació, amb la màxima transparència. Així mateix, i reiterant allò 
expressat en relació a la publicitat, la proposta de decret-llei amplia les garanties de 
transparència en el llindar de contractes de valor estimat fins a 100.000 € o 1.000.000 € atès 
que_preveu l'existència de la mesa de contractació i l'obertura pública d'ofertes. 

En conseqüència, i seguint l'esmentada doctrina constitucional, s'ha de considerar que la 
unificació de l'obertura de proposicions en un sol acte, té caràcter organitzatiu, compleix 
amb els principis de publicitat, igualtat i lliure concurrència, i no contradiu les previsions dels 
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articles 26 i 27 del Reial Decret 817/2009 que desenvolupa parcialment la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a la presentació de la documentació relativa als criteris 
d'adjudicació ponderables en funció d'un judici de valor. 

Finalment, i en rela.ció al fet que no s'exigeixi informe jurídic, la proposta pretén adoptar una 
mesura que agiliti el procediment i que mantingui les garanties de vetllar per la legalitat. Així, 
d'una banda, els serveis jurídics mantenen la facultat de control mitjançant la mesa de 
contractació, i d'altra banda, l'exigència que únicament es pugui obviar el tràmit de l'informe 
jurídic en contractes d'idèntic objecte i òrgan de contractació amb informe favorable -que 
consti a l'expedient-, entenem que garanteix millor el control de legalitat que l'aprovació d'un 
plec tipus per procediment i qualificació contractual. 

3. LA GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS 

D'acord amb el que estableix la consideració setena de la Directiva 2014/24/UE i la 
consideració sisena de la Directiva 2014/23/UE, en relació a l'article 14 del Tractat 
Fundacional de la Unió Europea i el Protocol número 26 sobre els serveis d'interès general, 
els Estats membres, ja sigui a nivell nacional, regional o local, poden sotmetre establir 
regulacions que garanteixin que determinats serveis d'interès general es prestin en 
condicions que no són necessàriament les que prevaleixen en el mercat. 

L'article 1,66 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix competència exclus iva a la 
Generalitat en matèria de serveis socials. 

En el marc de l'ampli marge de maniobra que la normativa europea atribueix als Estats 
Membres en la forma de prestació dels serveis d'interès general, les Directives 21 04/24/UE i 
2014/24/UE, exclouen de forma expressa del seu àmbit d'aplicació els serveis d'interès 
general. 

Atesos els canvis introduïts per les Directives en la configuració dels contractes de gestió de 
serveis públics, el sistema de gestió de determinats serveis socials i serveis comunitaris en 
matèria de foment de l'ocupació mitjançant el contracte de gestió de serveis públics en la 
modalitat de concert, i en concret la remissió que la Llei. Llei 12/2007 de Serveis Socials, fa 
al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, comporten que determinats serveis 
gestionats mitjançant concert quedin sense cobertura legal. 

Per aquest motiu, s'ha considerat necessari incloure en la proposta de decret l'habilitació 
legal que permeti la gestió d'aquests serveis amb fórmules no contractuals. Entenem que es 
donen en aquest cas, els requisits de l'article 64 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en 
relació a naturalesa extraordinària de la necessitat, interpretada pel Tribunal Constitucional i 
per la·doctrina consultiva de Catalunya, com el supòsit extraordinari en el qual una situació 
conjuntural, de difícil previsió, requereix una intervenció normativa immediata per part del 
Govern per fer front als objectius de governabilitat. Així, els actuals contractes de gestió de 
serveis públics en la modalitat de concert que finalitzen properament, no podran ser 
prorrogats ni Jampoc adjudicats d'acord amb la legislació de contractes, que ha quedat 
desplaçada, i per tant és imprescindible mantenir un sistema de gestió que permeti el 
manteniment d'aquests serveis públics. 
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