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rff11 Generalitat de Catalunya 
lWJt Departament d'Afers i Relacions 

Institucionals i Exteriors i Transparència 
Direcció General 
de Contractació Pública 

NOTA JUSTIFICATIVA EN RELACIÓ A LA INCORPORACIÓ DE 
MODIFICACIONS EN L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DE 
SERVEIS A LES PERSONES 

Article 10.1 Els procediments ordinaris de selecció del contractista en els contractes 
subjectes a aquesta Llei són els que s'estableixen en aquest Capítol. La selecció per 
altres procediments s'ha de justificar a l'expedient, excepte en el cas de la 
contractació men.or 

S'ha considerat convenient aclarir que en els contractes menors, que es qualifiquen 
només per la quantia, no es requereix cap justificació per no utilitzar els 

~'." ,..: w;.?c~?irl1~.n!~ •. OJÇ.i~n~ f.Ï~, Qé, selecció del contractista que estableix l'avantprojecte de 
. ~le1. ~~ .. ,. ·,: ~ ! -.:t: ~ , . ~' s~ 

¡· 

~ : ~: : ;-: Al'tiéle 16.2 ·Les-~oracions han d'atorgar la puntuació més alta a la millor proposta, 
; tant tècnica com econòmi~a , de manera que es consideri millor oferta la que tingui la 

.· . mtllor relació entre ·el preu ofert i la proposta tècnica més avantatjosa. d'acord amb 
les· fórriíures qüen lprovi ·el :departament competent en matèria de contractació pública 
o l'òrgan competent de l'entitat local. 

L'ús del terme "proposta tècnica més avantatjosa" podria considerar-se 
contradictòria amb la Directiva, que es refere ix a l'oferta més avantatjosa. 

Article 20.2 El plec o document que regeix la contractació determina les facultats 
concretes de control d'execució atribuïdes al responsable del contracte, que com a 
mínim són les següents: ( ... ) 
- Certificar la correcta execució de la prestació, als efectes de reconeixement de 
l'obligació de pagament. 

La conformitat de la factura no és només que es consideri que s'ha executat 
correctament la prestació, si no que també comporta aprovar el contingut , la forma 
de la factura i l'adequació a la legalitat, que són funcions que corresponen al control 
econòmic i no al responsable del contracte. 

Article 26.1 En cas que a la data de finalització del termini del contracte no s'hagi 
pogut formalitzar un nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació, i 
sempre que s'hagi publicat la licitació del nou contracte, es podrà prorrogar el 
contracte originari fins que comenci l'execució del nou contracte, i en tot cas per un 
període màxim de nou mesos, sense modificar. 

L'article 26 regula les mesures per garantir la continuïtat en la prestació del servei. 
En un primer moment es va considerar que només calia incorporar aquelles mesures 
derivades d'un supòsit de resolució anticipada del contracte, atès que el projecte de 
llei de Contractes de l'Estat ja preveu la possibilitat de prorrogar en cas que no ~'hagi 
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pogut formalitzar un nou contracte en termini. Això no obstant, i atès que el projecte 
de llei de l'Estat encara no està aprovat, s'ha considerat necessari preveure aquesta 
possibilitat per poder garantir la continuïtat en la prestació de serveis a les persones. 

Les modificacions en els articles 9.1, 16.1 , 18.2 i 20.1 són d'aclariment o concreció 
de conceptes jurídics. 

Barcelona, 25 de juliol de 2017 

Anna Ciutat 
Coronada 
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Anna Ciutat i Coronado 
Sub-directora general de seguiment 
i avaluació de la contractació públia 
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