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Oficina de Supervisió i Avaluació 
de la Contractació Pública 

MEMORIA D'OBSERVACIONS SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL 
PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES REGULA EL TRIBUNAL CATALA DE 
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 1 S'APROVA LA SEVA ORGANITZACIÓ 1 
FUNCIONAMENT, EN EL TRÁMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA 1 AUDIENCIA DELS 
INTERESSATS. 

1.- Observacions a les aHegacions del tramit d'informació pública 

Mitjan9ant edicte que va ser publicat al DOGC de 7 d'abril de 2013 es va sotmetre a 
informació pública el projecte de decret de referencia per un termini de 7 dies. Seguidament 
es valoren totes les observacions i al ·legacions presentades en el tramit d'informació pública 
per les entitats i particulars que a continuació s' esmenten: 

Observacions de l'Ajuntament de Barcelona. 

• Observacions en relació a l'article 3.1.- Es proposa establir la potestat deis municipis 
de més de 50.000 habitants de crear un órgan propi d'acord amb el contingut de la 
llei 7/2011 de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que crea l'Órgan de 
Recursos Contractuals de Catalunya. 

Estimada parcialment.-S'ha realitzat una modificació al text del projecte en el sentit 
de recollir la referida possibilitat d' acord amb el que prevegi la llei. 

• Observacions en relació als articles 21 i 28.- Es proposa regular en el decret la forma 
en qué el Tresor de la Generalitat ingressara la garantia dipositada i concretar la 
forma en qué es disposara de l'import de la garantia en el cas d'indemnització per 
danys i perjudicis derivats de mesures provisionals. 
Desestimada.- La regulació establerta es considera suficient ates el rang de la 
disposició normativa i tenint present que la Generalitat de Catalunya ja té regulats 
els procediments de constitució i devolució de fiances. 

Observacions del Sr .  

• Observacions en relació a I' article 16. - Sol-licita especificar que qualsevol persona 
física o jurídica que consideri que s'ha vulnerat la normativa en materia de 
contractació pugui interposar recurs. 
Desestimada.- El projecte de decret esta condicionat pel contingut de I' article 42 del 
Reial decret legislatiu 3/ 2011, de 14 de novembre, que regula el text refós de la llei 
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de contractes del sector públic, la qual cosa no permet atendre l'observació 
pro posada. 

Observacions del Sr. Francesc Consuegra Giner. 

• Observacions en relació a l'article 5.3.- Proposa que puguin ser membres del 
Tribunal funcionaris de l'administració local amb habilitació estatal, al tractar-se d' un 
cos altament especialitzat i qualificació professional. 
Estimada parcialment.- S'ha incorporat al text del decret la possibilitat que un deis 
membres del Tribunal sigui funcionari de I' administració local. 

• Observacions sense article concret.- Es proposa establir com a supósit 
d'incompeténcia del Tribunal la interposició de recurs en supósits no previstos a 
l'article 40 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
Desestimada.- L'article 3, apartat 2 del projecte de decret recull els supósits de 
competencia del Tribunal, en relació a la interposició de recursos especials, mesures 
provisionals i qüestions de nul·litat, que es fara d'acord amb l'article 40 del Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre i, de reclamacions contra procediments d'adjudicació deis 
contractes, les mesures provisionals i les qüestions de nul·litat a que tan referéncia 
els articles 101, 103, 109, 11 O i . 111 de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre 
procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els 
serveis postals. Conseqüentment, per exclusió es prou ciar tot alló que no pot ser 
objecte de recurs. 

Observacions de !'Oficina Antifrau de Catalunya. 

• Observacions en relació a l'article 5.- Proposa regular en el decret de forma detallada 
quin ha de ser el procediment de selecció entre els candidats i que sigui un órgan de 
caracter técnic el responsable de proposar el nomenament deis candidats. 
Desestimada.- La regulació de la composició del Tribunal i de la provisió deis seus 
llocs es considera suficient d'acord amb el rang de legal de la disposició i tenint en 
compte que en la convocatoria corresponent per a la provisió deis llocs de treball ja 
s'efectuara el desenvolupament pertinent. 

• Observacions en relació a l'article 6.- Proposa transcriure íntegrament en el decret el 
contingut de la Disposició addicional quarta, punt 1 O de la llei 7/2011, de 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres. Addicionalment, planteja possibilitar l'accés al 
Tribunal de funcionaris de l'administració local. 
Estimada parcialment.- La primera proposta ja va ser considerada en el moment de 
la tramitació i desestimada per motius de técnica legislativa. Quant a la segona, ha 
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estat modificat l'article del projecte de decret que estableix els requisits per ser 
membre del Tribunal. 

• Observacions en relació a l'article 7.- Es propasa concretar la forma de prorrogar el 
nomenament. 
Estimada parcialment.- La regulació establerta es considera suficient i no s'hi 
observen incompatibilitats. Tanmateix, igual que al nomenament, la prórroga del 
carrec s'ha·previst que sigui publicada al DOGC. 

• Observacions en relació a l'article 10.4 .- Es propasa fer referencia, en la resolució 
dictada, als vots particulars emesos. 
Estimada.- S'ha procedit a incorporar-la al.text del decret. 

• Observacions en relació a l'article a l'article 11.- Es propasa que els membres del 
Tribunal, a més deis supósits d'abstenció i recusació de la llei de procediment 
administratiu, s 'han d'inhibir del coneixement deis assumptes en els que concorri 
conflicte d'interessos. 
Estimada.- S' ha procedit a incorporar-la al text del decret. 

• Observacions en relació a l'article 26.- Es considera necessari preveure de forma 
expressa la publicitat de les resolucions. 
Estimada.- S'ha procedit a incorporar-la al text del decret, concretament mitjanvant 
un nou apartat 4 a l'article 26. 

2. Observacions a les aHegacions del tramit d' audiencia als interessats 

El dia 25 d'abril de 2013 es va notificar I' inici del tramit d' audiencia a les entitats següents, 
representatives deis col·lectius de ciutadans directament relacionats amb l'objecte de la 
referida disposició reglamentaria: Foment del Treball, Cambra de Contractistes d'Obres de 
Catalunya, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), Federació de Municipis de 
Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Comissions Obreres (CCOO) de 
Catalunya i Unió General de Treballadors (UGT) de Catalunya), i se les va concedir un 
termini de set dies habils per efectuar les al ·legacions que consideressin convenients. 

Dins el termini establert, es van presentar al ·legacions per part de la Federació de Municipis 
de Catalunya i de I' Associació Catalana de Municipis i Comarques: 

Observacions de la Federació de Municipis de Catalunya. 

• Observacions en relació a l'article 5. 3.- Es propasa suprimir la possibilitat de que en 
cas que la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Municipis de 
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Catalunya no proposin un candidat conjuntament, l'órgan competent de la Generalitat 
pugui nomenar un deis dos proposats. 
Desestimada.- Es considera convenient preveure-ho com a clausula de salvaguarda 
per a evitar una composició incompleta del Tribunal com a conseqüencia d'una 
possible manca d'acord. 

• Observacions en relació a l'article 6.- Es propasa que puguin ser designats membres 
del Tribunal també funcionaris deis cossos o escales A1 de l'Administració local que 
compleixin la resta de requisits. 

• Estimada.- S' ha procedit a incorporar-la al text del decret. 

• Observacions en relació a I' article 7.- Es proposa concretar la forma de prorrogar el 
nomenament i limitar-ha a una prórroga. 

• Desestimada.- La regulació establerta es considera suficient, ates el rang legal de la 
disposició, i, altrament, cal tenir present que, igual que el nomenament, la prórroga 
en el carrec sera publicada al DOGC. 

• Observacions en relació a l'article 8.- Es propasa suprimir la lletra i) de l'apartat 4. 
• Desestimada.- La perdua de la nacionalitat espanyola és una de les causes de 

remoció previstes a la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres . 

Observacions de I' Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

• Observacions en relació a l'article 5.2.- Es propasa que no s'apliqui als vocals 
proposats per les associacions municipalistes la forma de nomenament i procés de 
selecció de la resta de membres del Tribunal. 
Desestimada.- No es considera convenient establir procediments diferenciats en 
relació al nomenament deis diferents membres del Tribunal. 

• Observacions en relació a l'article 5.3.- Es proposen dues observacions: afegir la 
paraula "Comarques" a la definició de l'Associació Catalana de Municipis, per tractar
se del seu nom complert, i fixar un termini de 1 O dies habils per efectuar el 
nomenament d' un deis candidats que sigui proposat per qualsevol d' ambdues. 
Estimada parcialment.- S'incorpora la paraula "Comarques". No s'incorpora el 
termini de 1 O dies habils, ates que la regulació establerta es considera suficient. 

• Observacions en relació a l'article 6.1.- Es considera convenient no limitar la 
composició del Tribunal a funcionaris de I' Administració de la Generalitat. 
Estimada.- S'ha incorporat al text del decret que un deis membres del Tribunal sigui 
funcionari de l'administració local. 
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• Observacions en relació a I' article 6.2.- Es propasa establir que a la convocatoria 
pública pot participar el personal funcionari que reuneixi els requisits establerts, sense 
determinar que cal ser personal de I' Administració de la Generalitat. 
Estimada.- S' ha procedit a incorporar-la al text del decret la modificació. 

• Observacions en relació a l'article 7.- Es proposa regular també en aquest article la 
reelecció del vocal nomenat a proposta de les entitats municipalistes. 
Desestimada.- La regulació establerta es considera suficient i no s'hi observen 
incompatibilitats. 

• Observacions a l'article 19.- Es proposa clarificar quin anunci determina I' inici del 
termini en els supósits en que el text refós de la . Llei municipal i de régim local de 
Catalunya preveu que es podra publicar I' anunci de licitació al DOGC i al BOP. 
Desestimada.- La regulació establerta es considera suficient d'acord amb el marc 
jurídic d'aplicació i I' experiencia derivada del període de funcionament de l'Órgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya. 

• Observacions a l'article·21.3 .- Es propasa admetre també com a garanties els valors 
de deute públic de la Generalitat. 
Estimada.- S' ha procedit a incorporar-la al text del decret. 

• Observacions a l'article 22.2 .- Es propasa substituir la definició de "personal al servei 
de l'administració pública" perla de "personal al servei del sector públic". 
Estimada.- S' ha procedit a incorporar-la al text del decret 

Directora 
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MEMORIA RELATIVA A LES CONSIDERACIONS JURÍDIQUES CONTINGUDES A 
L'INFORME DEL PLE DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AL 
PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES REGULA EL TRIBUNAL CATALA DE 
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 1 S'APROVA LA SEVA ORGANITZACIÓ 
FUNCIONAMENT. 

Mitjan9ant Acord del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya 
de data 6 de juny de 2013, es va aprovar !'informe sobre el projecte de Decret pel qual es 
regula el Tribunal Catala de Contractes del Sector Públic i s'aprova la seva organització i 
funcionament, document que conté diverses consideracions furídiques que han estat 
valorades i incorporades al text del projecte de decret en els termes que seguidament 
s'expressen. 

Observacions en relació a l'exposició de motius. 

• En relació al paragraf primer.- S'observa que les Directives Europees atribueixen el 
coneixement del procediment de recurs a un órgan independent, peró no 
necessariament administratiu. 

Estimada. -S'ha incorporat al projecte de decret. 

• En relació al paragraf segon.- Es proposa modificar la redacció atés que, si bé la llei 
34/201 O, de 5 d'agost, va introduir importants modificacions al régim de recurs d,e 
decisions en materia de contractació, el recurs especial ja estava previst a la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre. 

Estimada.- S'ha incorporat al projecte de decret. 

Observacions en relació al Capítol 11. 

• En relació a l'article 6.1- Proposa incorporar un apartat d) amb el que disposa 
l'apartat 10.c de la llei 7/2011, en relació als requisits per ser designat membre de 
Tribunal. 

Estimada.- S'ha incorporat al projecte de decret. 
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• En relació a l'article 8.1 . c).- Recomana incorporar en aquest articles el departament 
competent en l'establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública. 

Estimada.- S'ha incorporat al projecte de decret. , 

• En relació a l'article 9.- Propasa revisar les funcions deis memb.res del tribunal i del/la 
secretaria/a. 

Desestimada.- Ja es traben recollides degudament en el text. 

Observacions en relació al Capítol 111. 

• En relació a l'article 10.- Es propasa que, tenint en compte la naturalesa d'órgan 
col·legiat que té el Tribunal, únicament s'utilitzi el terme "acord". 

Desestimada.- En determinats casos cal fer constar la forma de res9lució que 
adopten els acords del Tribunal. 

Observacion~ en relació al Capítol IV. 

• En relació a diversos punts del capítol IV.- Recomana fer referéncia a les qüestions 
de nul·litat i mesures provisionals quan també els hi sigui d'aplicació. 

Estimada.- Malgrat que en aplicació complementaria del text refós de la llei de 
contractes del sector públic ja es traben recollits el supósits en qué les disposicions 
del capítol del projecte de decret són d'aplicació a cadascun deis diferents 
procediments competéncia del Tribunal Catala de Contractes del Sector Públic, han 
estat incorporades també al text del decret les adaptacions en relació als supósits 
d'aplicació deis diferents tramits a les qüestions de nul·litat i a les mesures 
provisionals. 

• En relació a l'article 14.- Es propasa fer referéncia també a la normativa sobre régim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú a la que 
les altres normes poden remetre. 

Estimada.- S' ha incorporat la referencia a la normativa propasada. 

• En relació a l'article 20.- Es propasa especificar en quin supósits es pot produir 
l'acumulació de recursos, reclamacions o qüestions de nul·litat. 
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• Estimada.- Si bé la normativa reguladora del régim jurídic de les administracions 
públiques ,i del procediment administratiu comú ja regula els supósits d'acumulació 
de recursos, ha estat incorporada la proposta. 

• En relació a l'article 27.- Es proposa preveure la possible existencia de diferents tipus 
de mésures cautelars. 

Estimada.- S'ha incorporat al projecte de decret. . 

Observacions en relació al Capítol V. 

• En relació a l'article 31 .- Es considera que la regulació de les notificacions podria no 
ajustar-se estrictament al contingut de la llei 30/1992, de 26 de novembre de régim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Estimada.- S'ha incorporat al projecte de decret. · 

Directora 
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INFORME JURÍDIC FINAL 

Data: 7 de juny de 2013 

Assumpte: Projecte de decret pel qual es regula el Tribunal Catala de Contractes del 
Sector Públic. · 

Sol·licitant: Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pú.blica 

1. Antecedents 

Aquest informe s'elabora amb la finalitat de donar compliment al que estableix l'article 
65.1 de la Llei 26/201 O, · del 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (en endavant, Llei 26/2010, del 3 d'agost). 

Així mateix, l'acord del Govern de de la Generalitat de 19 de maig de· 2009, pel qual 
s'aproven les Directrius sobre contingut de l'expedient i procediment d'elaborac,ió de 
disposicions amb caracter general, preveu que s'ha d'emetre un informe jurídic final, 
que ha de tenir per objecte: 

a) comprovar que l'expedient disposa de la documentació prevista a l'article 64 de la 
Llei 26/201 O, de 3 d'agost. . 
b) verificar que s'han complert els tramits d'informació pública i audiencia als 
interessats que siguin procedents, i que s'han sol· licitat els informes preceptius. 
c) avaluar l'adequació de la proposta al marc normatiu vigent i a les directrius de 
técnica normativa. 

2. Conclusions 

Una vegada analitzat el Projecte de decret i examinat l'expedient de tramitació, 
aquesta Assessoria Jurídica emet !'informe jurídic final favorable, a fi que es pugui 
continuar la tramitació del Projecte a l'apartat · 111.B del Consell Técnic, preví a la 
tramesa a la Comissió Jurídica Assessora. 

3. Analisi jurídica 

3.1 Marc competencia!. marc normatiu i habilitació legal del Govern 

Respeqte a la competencia de la Generalitat de Catalunya per dictar aquesta norma, 
tenir en compte l'article 159.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que 
correspon a la Generalitat la competencia exclusiva sobre organització i competéncies 
en materia de contractació deis órgans de les administracions públiques catalanes, en 
alió que no estigui afectat per l'article 149.1.18 de la Constitució, el qual estableix la 
competencia exclusiva de l'Estat per dictar les bases sobre determinades matéries, 
dintre de les quals s'inclou la legislació contractual. 
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· D'altra banda, l'article 68.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu que el 
Govern de. la Generalitat exerceix la potestat reglamentaria d'acord amb l'Estatut i les 
lleis, i l'article 150 del mateix Estatut reconeix a la Generalitat, en materia 
d'organització de la seva Administració, la competencia exclusiva sobre !'estructura, la 
regulació deis órgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial, així 
com les diverses modalitats organitzatives i instrumenta Is per. a l'actuació 
administrativa. 

Així, tal i com es recull a la inemória general del projecte de decret, l'article 41.3 del 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), porta a terme un manament a les 
comunitats autónomes per tal que cre'in un órgan administratiu propi, especialitzat i 
independent, que ha de ser el competent per resoldre els recursos especials en contra 
deis actes en materia de contractació pública previstos en el propi TRLCSP. 

En aquest ordre de consideracions, cal tenir en compte que, fins a l'actualitat, aquest 
órgan, anomenat Órgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, es va 
crear amb caracter unipersonal, a través de la disposició addicional quarta de la Llei 
7/2011, de 27 de julio!, de mesures fiscals i financeres, en la qual, al mateix temps, es 
preveu la seva transformació en órgan col· legiat, per les causes que s'hi recullen, 
mitjan9ant un decret del Govern. 

Tenint en compte !'anterior previsió, pel que fa a l'habilitació del Govern per aprovar el 
projecte de decret, s'estima suficient atés l'atribució esmentada' de l'article 68.1 de 
l'Estatut, i també tenint en compte l'article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, del 
president de la Generalitat i del Govern, el qual estableix que correspon al Govern la 
titularitat de la potestat reglamentaria en 'l'exercici de competéncies de la Generalitat, i 
amb l'article 40 de la Llei esmentada que esta~leix que les disposicions generals 
dictades pel Govern han d'adoptar la forma de decret: 

3.2 Procediment d'elaboració i tramitació del Projecte de decret 

El títol IV de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost, regula el procediment d'elaboració de 
disposicions reglamentaries en l'ambit competencia! de l'Administració de la 
Generalitat. Així, l'article' 61.1 estableix que el procediment d'elaboració d'un projecte 
de disposició . reglamentaria s'inicia a proposta del departament competent en la 
materia del projecte. 

Per determinar el departament competent, cal tenir en compte que l'article 23.2 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidencia de la Generalitat i del Govern, 
estableix que el president o presidenta de la Generalitat determina per decret el 
nombre, la denominació i l'ambit de competéncies deis departaments en qué 
s'organitza el Govern. 

D'acord amb l'article 3.1. 7 del Decret 200/201 O, de 27 de desembre, de creació, 
denominació i determinació de l'ambit de competencia deis departaments de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, correspon al Departament de la 
Presidencia l'establiment deis criteris, direcció i control de la contractació pública. 

D'altra banda, d'acord amb l'article 23 del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de 
reestructuració del Departament de la Presidencia, correspon a !'Oficina de Supervisió 
i Avaluació de la Contractació Pública, la funció de vetllar per l'aplicació del principi de 
transparencia administrativa en la contractació pública a l'Administració de la 
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Generalitat i al seu sector públic, i propasar totes les mesures tendents a la seva 
millora i efectivitat; la funció de propasar i impulsar les disposicions generals i els 
acords necessaris per a la millora continuada de la contractació pública, entre d'altres. 

En aquest ordre d~ consideracions, la proposta del projecte normatiu prové de !'Oficina 
de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública en virtut també de l'habilitació 
establerta a la disposició addicional quarta, apartat 17é, de la Llei 7/2011, de 27 de 
juliol, de mesures fiscals i financeres, en tant que és l'organ competent que té 
atribu"ides les competéncies de supervisió i avaluació de la contractació pública, com 
requereix las norma esmentada. 

D'altra banda, segons el que estableix l'article 64.1 de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost, 
els projectes de disposicions reglamentaria~ han d'anar acompanyats sempre d'una 
memoria general, d'una memoria d'avaluació de !'impacte de les mesures proposades, 
i també deis informes preceptius i els que sol· liciti l'organ instructor. L'article 64.2 
estableix el contingut mínim de la memoria general i el 64.3 el contingut mínim de la 
memoria d'avaluació de !'impacte de les mesures proposades. 

Consten incorporades a l'expedient la memoria general i la memoria d'avaluació de 
!'impacte de les mesures proposades, signades per la directora !'Oficina de Supervisió 
i Avaluació de la Contractació Pública. 

3.2.1 Memoria general 

Un cop analitzada, es considera que la memoria general compleix amb els requisits 
mín'ims de contingut que estableix l'article 64.2 de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost. 

Així, es justifica la necessitat de la present iniciativa de transformació de l'organ 
inicialment creat a l'efecte d'unipersonal a col· legiat en l'augment del volum i 
l'especificitat deis assumptes de la seva competencia. A més, la propia Llei a través de 
la qual es creava l'organ (Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres), 
ja preveia aquesta possibilitat de transformació mitjan9ant un decret del Govern. 

La memoria també descriu el marc jurídic complet en qué s'inscriu el Projecte de 
decret, així com les normes que modifica, desenvolupa i les que deroga de forma 
parcial. 

Quant a la competencia de la Generalitat sobre la materia, caldria afegir els articles 
recollits en aquest informe jurídic final, apartat 3.1. 

Finalment, es constata que la memoria general inicial contempla la necessitat de tramit 
d'audiéncia i d'informació pública, donat que es considera que podria afectar els 
interessos d'entitats representatives de les empres'es contractistes i de la ciutadania, 
en general. 

3.2.2 Memoria d'avaluació de !'impacte de les mesures proposades 

Des d'un punt de vista formal i d'acord amb l'article 64.3 de la Llei 26/201 O, del 3 
d'agost, consta a l'expedient una memoria d'avah,iació de les mesures proposades que 
conté els informes pressupostari, economic i social, normatiu i de genere. 
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Pel que respecta a !'informe d'impacte pressupostari, s'explica que el Projecte de 
decret comporta una despesa addicional en relació amb l'actual conseqüencia de la 
propia transformació d'organ unipersonal en col·legiat, ja que la despesa de personal 
augmenta, i la necessitat d'espais, material i subministraments necessaris també. Tot f 
aquesta previsió, també es posa de manifest que per sufragar aquest cost addicional 

s'ha incorporal al projecte de llei de mesures fiscals per al 2013 la creació d'una taxa 
per a l'admissió a tramit i substanciació deis procediments sotmesos a l'organ, 
proposta que no és objecte d'analisi en aquest informe. 

Pel que fa a !'informe d'impacte economic i social , s'indica que el Projecte tindra un 
impacte positiu donat que incrementara els nivells de seguretat jurídica eh la valoració 
deis expedients de contractació objecte de recurs i afavorira l'acompliment deis 
terminis establerts per a la resolució del recurs especial de contractació, la qual cosa 
evitara paralitzacions d'expedients i, per tant, els costos economics que aquests en 
ocasions comporten . 

3.2.3 Tramits d'audiencia interdepartamental. d'informes. d'informació pública. 
audiencia a les persones interessades i de consulta a organs externs al Departament 
de la Presidencia. 

3.2.3 a) De conformitat amb l'article 66.1 de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost, i l'apartat 
2.1 de l'Acord de Govern de 19 de maig de 2009, el Projecte de decret s'ha sotmes a 
consulta interdepartamental durant un termini de dues setmanes, concretament, del 
dia 3 d'abril al 16 d'abril de 2013, mitjan<;ant l'exposició del text a l'espai fórum del 
SIGOV. . 

En aquest sentit, s'incorpora a l'expedient una memoria de data 6 de maig de 2013, 
valorativa de les observacions presentades en aquest tramit, concretament, pel 
Departament d'Economia i Coneixement, pel Departament de Benestar i Família, pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat, per ACC.1 O a través del Departament 
d'Empresa i Ocupació, per !'Oficina del Govern (cal assenyalar que conté valoracions 
d'observacions que la unitat pro'motora ha rebut directament, sense que s'hagin 
publicat en el forum del SIGOV). 

En relació amb !'anterior, aquesta Assessoria vol destacar que, tal i com propasa 
!'Oficina del Govern en un deis seus escrits d'observacions .al text del projecte, per 
seguretat jurídica, es recomana incloure, tot i que es pot desprendre del text, les 
determinacions temporals necessaries, a partir de l'ei:itrada en vigor del decret, en 
quant al regim transitori de l'órgan mentre no es constitueixi el Tribunal, ja que la 
determinació transitoria deis procediments en curs ja es preveu a la disposició 
transitoria segona. 

Així mateix, també es vol destacar que, plantejat el dubte de correcció de la previsió de 
l'inici del comput del termini per interposar el recurs especial, i del lloc de la seva 
presentació per entrar en col· lisió amb les previsions de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, per part del Departament de Benestar i Família, es va rebutjar 
donat que el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en el seu article 44 apartat 2 i 3, regula 
l'inici del comput del termini d'interposició i del lloc de presentació, respectivament, de 
forma especifica per aquest procediment de recurs. 
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3.2.3 b) D'altra banda, s'han sol·licitat informes a la Direcció General de Pressupostos 
del Departament d'Economia i Coneixement, a la Secretaria d'Administració i Funció 
Pública (han emes informe l'Área d'Orgahització de l'Administració i del Sector Públic i 
la Subdirecció general d'Ordenació Jurídica i d'lnspecció General de Serveis de 
Personal), a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i a la Com!ssió de 
Govern Lo~al. 

En aquest sentit, en data 15 d'abril de 2013 la Direcció General de Pressupostos del 
Departament d'Economia i Coneixement emet informe d'impacte pressupostari 
favorable. 

Així mateix, la valoració de !'informe emes per la Secretaria d'Administració i Funció 
Pública (Área d'Organització de l'Administració i del Sector Públic i la Subdirecció· 

· general d'Ordenació Jurídica i d'lnspecció General de Serveis de Personal), es porta a 
terme a través de la memoria emesa en data 6 de maig de 2013, juntament amb la 
valoració de la consulta interdepartamental. 

En relació amb !'anterior valoració, aquesta Assessoria posa de manifest que, 
coincidint amb la recomanació portada a terme per l'Área d'Organització de 
l'Administració i del Sector Públic, seria convenient suprimir la concreció de 
l'adscripció del Tribunal, que consta com de naturalesa organica al Departament 
competent, per evitar possibles confusions als interessats respecte a la necessaria 
plena independencia d'aquest organ. Pel que fa a l'observació d'aquesta mateixa Area 
en relació amb la viabilitat de la designació del vocal nomenat entre candidats 
funcionaris de l'Administració Local de Catalunya, que es preveu a proposta conjunta 
de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, pero que també es recull que quan no hi hagi acord, un cop requerides, 
sera nomenat el candidat proposat per qualsevol d'ambdues entitats, cal reconéixer 
que varia respecte de la previsió establerta a la Llei 7/2011, de 27 de julio!, de mesures 
fiscals i financeres. En aquest sentit pero cal posar de manifest que no substitueix 
aquella regulació sinó que !'amplia amb l'especificació final esmentada. El motiu 
al· legat per l'organ impulsor al respecte rau en el fet que, si no es preveiés, es podría 
arribar a una situació de bloqueig del nomenament d'un membre del Tribunal i per tant 
a la seva total inoperativitat, veient-se afectat !'interés públic perseguit amb aquesta 
transformació, per tant es considera jurídicament viable aquesta especificació. 

Pel que fa a la valoració de les observacions contingudes a !'informe de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa, es porta a terme en una memoria 
independent, concretament la que data de 7 de juny de 2013, donat que es va emetre 
aquell amb posterioritat als tramits d'informació pública i tramit d'audiéncia. 

De conformitat amb l'article 193.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de regim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, cal sotmetre la 
iniciativa a !'informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya, ates que el 
Projecte de decret pot afectar el régim local. Per aquest motiu es va sol·licitar el 
corresponent informe que ha estat emes en la sessió plenaria de la Comissió de data 
27 de maig de 2013, el qual ha resultat favorable per consens deis membres de la 
Comissió. 
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En relació amb !'anterior i amb la previsió establerta a l'article 70 de la Llei 26/201 O, del 
3 d'agost, al considerar-se necessaria la intervenció de les entitats locals de 
Catalunya, se les va incloure en la relació d'entitats a les quals es sotmet a tramit 
d'audiencia el projecte. 

En aquest sentit, pel que fa a les al·legacions que van presentar les dues entitats 
locals consultades, es vol posar de manifest la relativa a la conveniencia que el yocal 
del Tribunal que proposen sigui funcionari de l'Administració Local, consideració que 
ha estat acceptada i incorporada en el text del projecte. 

3.2.3 c) D'acord amb l'article 67 de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost, es considera 
conv~nient sotmetre el projecte de decret al tramit d'audiencia de les persones o 
entitats interessades i es tramet copia del text del projecte per tal que al· leguin el que 
considerin convenient a Foment del Treball, Cambra de Contractistes d'Obres de 
Catalunya, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), Federació de Municipis de 
Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Comissions Obreres de 
Catalunya (CCOO) i Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), només 
presentant escrits, com ja s'ha avan9at, la Federació de Municipis de Catalunya, 
Associació Catalana de Municipis i Comarques 

Així mateix, d'acord amb l'article 68 de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost, i ates que el 
Projecte de decret pot afectar e.Is drets o els interessos legítims de la ciutadania, es 
considera que cal sotmetre'I al tramit d'informació pública. Es porta a terme el tramit 
pel termini redu'1l de set dies habils justificat per la necessitat d'agilitzar la tramitació 
del projecte, ates que l'augment del volum i les especificitat deis assumptes que són 
competencia de l'órgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, fan 
indispensable la seva conversió en organ col· legiat de forma urgent. 

Així, aquest tramit s'ha dut a terme, mitjan9ant l'edicte publicat al DOGC (núm. 6359 
de 19.04.2013), des de data 20 d'abril de 2013 fins el 27 d'abril de 2013, Durant 
aquest termini s'han presentat al·legacions per part de l'Ajuntament de Barcelona, per 
part d'un particular, per part d'un regidor de l'Ajuntament de Mantornes del Valles, i per 
part de !'Oficina Antifrau de Catalunya. 

Respecte la valoració de les al· legacions esmentades consta a la memoria emesa per 
!'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública en data 6 de maig de 
2013. 

3.2.3 d) De conformitat amb l'article 69 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 8.2.b) 
de la Llei 5/2005 de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, cal sotmetre el 
Projecte de decret al dictamen preceptiu d'aquesta Comissió. 

Abans de sotmetre el Projecte al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, pero, 
cal que el Projecte torni a ser vist pel Consell Tecnic, apartat 111.B. 1 una vegada emes 
aquest dictamen, el Projecte s'ha de tornar a sotmetre al Consell Tecnic, apartat IV.A, 
per tal de valorar les consideracions que s'hi formulin. · · 

Així mateix, cal indicar que d'acord amb l'article 13.2 de la Llei 5/2005, del 2 de maig, 
de la Comissió Jurídica Assessora, la part final del preambul de la versió definitiva del 
Projecte ha de fer referencia al dictamen emes, en el sentit d'indicar si el Projecte 
s'adopta d'acord amb el dictamen o simplement, havent-lo vist. 
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3.2.3 e) Com ja se'ls hi ha anat fent referencia en anteriors apartats, segons l'article 
64.5 de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost, l'expedient inclou diverses memories de les 
observacions i les al-legacions presentades en els tramits de consulta 
interdepartamental, informació pública i informes, i també les raons que han dut a 
desestimar-les, si escau. En aquest sentit, consten en l'expedient els documents 
següents: 

una r;nemoria de les observacions i al· legacions presentadas durant el 
tramit de la consulta interdepartamental (cal assenyalar que conté 
valoracions d'observacions que la unitat promotora ha rebut directament, 
sense que s'hagin publicat en el fórum del SIGOV). 
una memoria de les observacions i al· legacions presentades durant el 
tramit de la informació pública i d'audiéncia als interessats. 
una memoria en relació amb les observacions plantejades per la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa. 

3.3 Contingut del Projecte de decret 

El text de la disposició reglamentaria s'estructura en un preambul, una part dispositiva 
que consta de trenta-dos articles dividits en cinc capítols, i d'una part final integrada 
per una disposició addicional, dues disposicions transitories, una disposició 
derogatoria i dues disposicions finals. 

El preambul indica l'objectiu i la finalitat del proj~cte. La divisió de la part dispositiva en 
cinc capítols es considera adequada ja que consta de trenta-dos articles i el seu 
contingut es pot estructurar en funció de si contenen la regulació, competencias i ambit 
d'actuació del Tribunal, la seva composició, estatut i funcions deis seus membres, el 
funcionament, les normes especifiques de procediment de recurs especial de 
contractació, de les reclamacions i de les qüestions de nul· litat, i la utilització de 
mitjans electronics. 

El Projecte de decret desenvolupa el text refós de la Llei de Contractas del Sector 
Públic, pel que fa al mandat de l'article 41.3 de creació d'un organ competent 
autonomic per a la resolució deis recursos especials de contractació, i també pel que 
re~pecte a normes de caire específic de procediment, contingudes en el capítol IV, 
tenint present la normativa basica estatal. 

En relació amb !'anterior, en el Capítol IV esmentat, denominat "normes de 
procediment", es porta a terme en el precepte que l'qbra, l'article 14, una remissió 
expressa a la normativa basica de contractes per la tramitació processal deis recursos, 
de les reclamació i de les qüestions de nul· litat, i estableix que a través del projecte se 

· n'introdueixen d'específiques de desenvolupament. 

Així mateix, en quant a contingut del propi decret, també cal destacar l'article 16 del 
projecte, en el qual es recull la "legitimació" per a la interposició deis corresponents 
recursos, reclamacions o qüestions de nul· litat. En aquest article, la versió de~ projecte 
informada reprodueix l'article 42 del TRLCSP i, afegeix el cas específic de la 
legitimació de cadascuna de les empreses que concorren en una licitació sota el 
compromís de constituir-se com a UTE, especificació que es considera que, ja es 
trobaria inclosa en la legitimació basica pero que, en tot cas, si es vol especificar els 
diferents casos de legitimitat, es recomana preveure'ls tots. 
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Quant a !'entrada en vigor, es desprén del preambul del Projecte de decret, i de la 
documentació adjunta a l'expedient d'aquest, la justificació de que la necessitat que la 
seva entrada en vigor sigui jmmediata. 

Pel que fa a les modificacions introdu'ides en el text del projecte arran deis tramits de 
consulta interdepartamental, tramit d'audiéncia, d'informació pública i d'informes, cal 
assenyalar que les observacions formulades. han estat valorades en detall en les 
diverses memóries i ateses en gran nombre. 

Barcelona, 7 de juny de 2013 

Vist i plau 

Mercé Curull i Martínez 
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