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PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2021 
 
El 30 de març de 2021, la Junta de Govern Local aprovava el Pla Anual de 
Contractació per a l’any 2021. Elaborat en base a les comunicacions efectuades 
des dels diferents, va ser publicat al Perfil del Contractant i al Perfil Institucional 
del Servei, tot donant a conèixer la previsió de la contractació pública municipal 
per a l’any en curs. En ser l’eina principal del Servei correspon, doncs, començar 
per aquí la nostra memòria. L’evolució real, desglossada per Serveis, és la que 
segueix: 
 

Seguretat i 
Protecció 
Ciutadana 

Tres contractes planificats. Dos reconvertits a menors, un concretat 
en termini. 

Dos contractes basats en acords marc de l’ACM 
Quatre licitacions no programades; tres adjudicades, una en fase d’anunci. 

Serveis 
Generals 

Dinou contractes planificats. Dos reconvertits a contractes basats 
en acord marc de l’ACM; dos en fase d’anunci de licitació; un a un 
pas de l’adjudicació (fiscalització impossible a desembre de 2021).  
Cinc dels contractes planificats ja no s’incoaren. 

Quinze contractes basats en acords marc de l’ACM (equips impressió, 
assegurances ...) 
Cinc licitacions no planificades: dues adjudicades, una deserta, una REMC en fase 
de formalització i una en fase de proposta d’inici a òrgan.  
Una licitació procedent de la planificació de 2020. 

TIC Tres contractes planificats. Un REMC en fase de formalització i un 
concretat amb un trimestre de retard. El tercer, en fase de licitació. 

Un contracte basat en acord marc de l’ACM (desistit). 
Una licitada, adjudicada, no formalitzada. 

Secretaria 
General 

Quatre contractes planificats. Un reconvertit a menor; dels restant, 
tres concretats: un trimestre abans, els dos restants dos trimestres 
després. 

RHU Un contracte planificat; en fase d’anunci de licitació. 

Medi 
Ambient 

Tres contractes planificats: dos no passen d’incoació. El tercer, 
aturat per REMC en la fase d’anunci de licitació. 

Dos contractes basats en acord març de l’ACM (un d’ells, subministrament elèctric 
per REMC licitació) 

Coordinació i 
Seguiment 
Integral 

Dos contractes planificats, cap concretat 

Habitatge Quatre contractes planificats; un desistit, tres merament incoats. 
Cap concretat. 

Dues adjudicacions procedents de la planificació de 2020. 

Espai Públic Tretze contractes planificats. Vuit concretats: quatre en termini, dos 
el trimestre anterior i dos amb un trimestre de retard. 

Sis contractes basats en acords marc de l’ACM (fonamentalment, subministrament 
de material elèctric o de mobiliari urbà) 
Sis contractes no planificats: un desistit, tres en tràmit, un incoat, un adjudicat  

Mobilitat Dos contractes planificats, cap concretat 

Un contracte basat en acord marc de l’ACM (estacions de càrrega) 
Una licitació no planificada 

Acció Social Cinc contractes planificats. Dos merament incoats, un convertit a 
menor i un desistit; el restant, concretat en termini.  



Dos contractes no planificats. El segon és fruit de la declaració com a desert del 
primer. 

Participació Un contracte planificat, concretat en termini. 

Promoció 
Econòmica 

Dos contractes planificats. En un es veuen obligats a desistir d’un 
per manca de partida pressupostària, mentre que l’altre es concreta 
amb un trimestre de retard. 

Dos contractes no planificats, un d’ells desert. 

Esports Quatre contractes, que per unificació esdevenen tres. Un merament 
incoat, l’unificat aturat a Intervenció. El “tercer”, incoat un trimestre 
abans i resolt un trimestre després, derivant en dues licitacions més 
per declaració de concurs desert. 

Tres contractes no planificats. Un en fase de presentació d’ofertes; els altres dos 
estan relacionats: licitació deserta-nova licitació.  

Joventut Un únic contracte planificat, Incoat i adjudicat amb un trimestre de 
retard. 

Un contracte basat en acord marc de l’ACM (subministrament DEA) 

Cultura 

Tres contractes no planificats, un d’ells procedent de 2020. Els altres dos, licitats i 
adjudicats. 

Escoles Municipals 

Un contracte no planificat: licitat, adjudicat i formalitzat 

 

 
Breus anotacions 
 
D’aquesta primera panoràmica, és evident que la quasi vintena de contractes 
planificats des de Serveis Generals genera certa descompensació en la visió 
general. El Servei en qüestió, infradotat de personal tenint en compte el que 
gestiona, va creure que si el contracte no estava planificat no es podria licitar; 
cosa que vol dir que ja partien d’un excés de planificació per evitar “mals 
menors”. De cara a la planificació de 2022, ja han tingut en compte aquesta 
situació i compten, a més, amb el fet de tenir quasi adjudicats els “grans 
contractes” (neteja d’edificis, climatització, control de plagues) que els han llastat 
en el desenvolupament de la programació en aquest darrer any. 
 
En la resta de casos, i prenent com a referència la concreció en formalitzacions 
de la planificació, és evident que hi ha Serveis que no han acomplert amb el 
mínim desitjable. Així mateix, d’altres han elevat constantment a la categoria 
d’urgent la tramitació dels seus expedient, tot prescindint del que la pròpia LCSP 
estableix en el seu article 119, i provocant disfuncions en la tasca del nostre 
Servei i retards en la tramitació d’altres expedients. 
  



  

LA CONCRECIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2021 
 
En el quadre infra, es presenta la informació agrupada en números absoluts i 
percentatges el desenvolupament del PAC: des dels contractes que s’han 
“concretat” fins als que estan en tràmit. Anotar merament que la casella més 
“enfosquida” marca el percentatge sobre el total de planificats, mentre que les 
caselles per Servei indiquen el percentatge dins del grup: 
 

Servei Planificats Concretats Tramitant-se Decaiguts 

 Abs % Abs % Abs % Abs % 

Seguretat i 
Protecció 
Ciutadana 

3 

4,48% 
1 1,49% 0 0,00% 2 2,99% 

Serveis 
Generals 

19 
28,36% 

0 0,00% 13 19,40% 6 8,96% 

TIC 3 4,48% 1 1,49% 2 2,99% 0 0,00% 

Secretaria 
General 

4 
5,97% 

3 4,48% 0 0,00% 1 1,49% 

RHU 1 1,49% 0 0,00% 1 1,49% 0 0,00% 

Medi 
Ambient 

3 
4,48% 

0 0,00% 3 4,48% 0 0,00% 

Coordinació i 
Seguiment 
Integral 

2 

2,99% 
0 0,00% 0 0,00% 2 2,99% 

Habitatge 4 5,97% 0 0,00% 3 4,48% 1 1,49% 

Espai Públic 13 19,40% 8 11,94% 4 5,97% 1 1,49% 

Mobilitat 2 2,99% 0 0,00% 2 2,99% 0 0,00% 

Acció Social 5 7,46% 1 1,49% 2 2,99% 2 2,99% 

Participació 1 1,49% 1 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 

Promoció 
Econòmica 

2 
2,99% 

1 1,49% 0 0,00% 1 1,49% 

Esports 4 5,97% 1 1,49% 3 4,48% 0 0,00% 

Joventut 1 1,49% 1 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 67 100,00% 18 26,87% 33 49,25% 16 23,88% 

 
 

RESUM 
 

Planificats Concretats Tramitant-se Decaiguts 

Abs % Abs % Abs % Abs % 

67 100% 18 26,87% 33 49,25% 16 23,88% 

 

 

Tot i que les xifres continuen estant lluny del que seria desitjable en una 

planificació, cal tenir en compte que es manté lleugerament a l’alça el 

percentatge dels contractes planificats concretats respecte el 2020 (25%) i 

existeix una més que notable disminució dels decaiguts (41%). És a dir, 

l’instrument el tenim i anem quadrant el tempo.  



En el cas del contractes “concretats”, indiquem en la taula que segueix la seva 
distribució per servei, en números absoluts i percentatges: 
 

Servei Concretats En termini Amb retard 

 Abs % Abs % Abs % 

Seguretat i 
Protecció 
Ciutadana 

1 

5,56% 

1 

10,00% 

0 

0,00% 

Serveis 
Generals 

0 
0,00% 

0 
0,00% 

0 
0,00% 

TIC 1 5,56% 0 0,00% 1 12,50% 

Secretaria 
General 

3 
16,67% 

1 
10,00% 

2 
25,00% 

RHU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Medi Ambient 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Coordinació i 
Seguiment 
Integral 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

Habitatge 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Espai Públic 8 44,44% 6 60,00% 2 25,00% 

Mobilitat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Acció Social 1 5,56% 1 10,00%  0,00% 

Participació 1 5,56% 1 10,00%  0,00% 

Promoció 
Econòmica 

1 
5,56% 

0 
0,00% 

1 
12,50% 

Esports 1 5,56% 0 0,00% 1 12,50% 

Joventut 1 5,56% 0 0,00% 1 12,50% 

TOTAL 18 100,00% 10 55,56% 8 44,44% 

 
 

LA CONTRACTACIÓ EFECTIVA 
 
Si a la contractació planificada incloem els expedients no previstos a l’hora 
d’aprovar la planificació de 2021, bé siguin per licitació i procediment propi, bé 
per contracte basat en acords marc externs1, ens trobem amb un total de 124 
expedients, repartits tal com segueix: 
 

Planificats No Planificats Acord Marc 

Abs % Abs % Abs % 

67 54,03% 31 25,00% 26 20,97% 

 

Ara bé, si del grup de “planificats” eliminem primer els decaiguts, i després els 
que estan “en tràmit”, el resultat és com segueix: 
 

Planificats 
concretats –  

en tràmit 

No Planificats Acord Marc 

Abs % Abs % Abs % 

51 47,22% 31 28,70% 26 24,07% 

TOTAL: 108 

                                                           
1 En aquest grup hem inclòs quatre contractes adjudicats a 2021, heretats de la planificació de 
2020. 



 
 

Planificats 
concretats 

 

No Planificats Acord Marc 

Abs % Abs % Abs % 

18 24,00% 31 41,33% 26 34,67% 

TOTAL: 75 

 

Tal com hem indicat en el paràgraf final de l’anterior apartat, en el primer dels 
dos quadres precedents es pot veure l’augment del percentatge dels contractes 
planificats formalitzats, i en vies d’adjudicació, respecte al 2020 (en aquell 
moment, el % era del X); ara bé, si ens atenem merament als formalitzats, el pes 
de la contractació no planificada és d’una proporció 1 a 4 aproximadament, si bé 
en el segon grup els contractes basats en acord marc i els no planificats han 
invertit la seva posició (l’any passat foren més nombrosos els acords marc). 
 

Si apliquem a la “contractació major” la lògica, també, del volum econòmic, 
atenent al valor estimat dels contractes2 en el cas dels expedients encara  en 
tràmit i els merament incoats3, són els següents: 
 

Concretats Tramitant-se Decaiguts 

Abs % Abs % Abs % 

18 26,87% 33 49,25% 16 23,88% 

€ % € % € % 
2.151.288,08€ 3,06% 67.189.585,59€  95,72% 854.385,00€ 1,22% 

 

Com podem veure, doncs, la relació pel que fa al valor estimant dels contractes 
entre els decaiguts i els concretats, augmenta sensiblement en favor dels segons 
(que gairebé tripliquen el valor dels primers). Ara bé, el valor estimat dels 
contractes en procés d’adjudicació, en la fase que sigui, supera el 95% del total. 
Ho explica que els “grans contractes” de l’administració local (recollida de 
residus, subministrament elèctric, neteja d’edificis) són dins d’aquest grup; dos 
d’ells per haver-se presentat al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
recursos contra l’anunci de licitació. Si els eliminem de l’equació, el resultat seria 
més ponderat respecte al número de contractes:  
 

Concretats Tramitant-se Decaiguts 

Abs % Abs % Abs % 

18 28,13% 30 46,88% 16 25,00% 

€ % € % € % 

2.151.288,08€ 30,15% 4.130.251,93€ 57,88% 854.385,00€ 11,97% 

 
En la distribució respecte el total de contractes desenvolupats (incloent no 
planificats i basats en acords marc), seguirem la lògica d’aquest darrer quadre 

                                                           
2 En el cas dels contractes formalitzats, s’ha calculat el VEC en funció del preu d’adjudicació; 
en el cas dels que s’estan tramitant i dels decaiguts, s’ha optat per atenir-se a l’oferta més 
baixa presentada si ja s’han obert, o bé la quantitat indicada als Plecs en cas contrari. 
3 En el cas dels merament incoats, o que no disposen de memòria que detalli PBL o VEC, s’ha 
optat per la quantitat indicada en el seu moment a la Planificació. 



tot eliminant els “tres grans contractes” que entelarien la visió general. Així, la 
relació és com segueix: 
 

Planificats 
concretats –  

en tràmit 

No Planificats Acord Marc 

Abs % Abs % Abs % 

48 45,71% 31 29,52% 26 24,76% 

€ % € % € % 

6.231.540,01 63,93% 1.750.313,77 17,96% 1.765.863,22 18,12% 

 

Com es pot comprovar, la traducció dels “expedients” en “valor estimat”, és a dir, 
la concreció de l’execució, ens ofereix un major equilibri favorable als contractes 
planificats, que gràcies a la introducció d’aquest variant augmenten el seu 
percentatge sobre el total en un 18%, a càrrec sobretot dels no planificats. 
 

Pel que fa al tipus de procediment, l’estructura és la que s’ofereix en el quadre 
infra. Com en el cas anterior, la casella més “enfosquida” marca el percentatge 
sobre el total de planificats, mentre que les caselles per Servei indiquen el 
percentatge dins del grup. 
 

 Planificats Concretats Tramitant-se Decaiguts 

 Abs % Abs % Abs % Abs % 

Obres 1 28,36% 0 0,00% 1 3,03% 0 0,00% 

Subministraments 19 58,21% 4 22,22% 11 33,33% 4 25,00% 

Serveis 39 5,97% 10 55,56% 17 51,52% 12 75,00% 

Mixt 4 5,97% 2 11,11% 2 6,06% 0 0,00% 

Domini públic 4 28,36% 2 11,11% 2 6,06% 0 0,00% 

TOTAL 67 100% 18 28,86% 33 49,25% 16 23,88% 

 
 

 Planificats 
concretats –  

en tràmit 

No planificats Acord Marc 

 Abs % Abs % Abs % 

Obres 1 1,96% 1 3,23% 0 0,00% 

Subministraments 15 29,41% 11 35,48% 6 23,08% 

Serveis 27 52,94% 16 51,61% 20 76,92% 

Mixt 4 7,84% 1 4 3,23% 0 0,00% 

Domini públic 4 7,84% 2 6,45% 0 0,00% 

TOTAL 51 47,22% 31 28,70% 26 24,07% 

 
 
  

                                                           
4 S’inclou aquí un contracte privat. 



De la ponderació respecte al valor econòmic ens resulten els següent quadres, 
eliminant el grup de “domini públic” en la mesura que suposa un ingrés i no pas 
una despesa per a l’administració: 
 

 Concretats Tramitant-se Decaiguts 

 € % € % € % 

Obres 0,00 0,00 1.000.000,00 1,49 0,00 0,00 

Subministraments 1.198.315,60 57,03 6.799.072,29 10,12 239.465,00 28,03 

Serveis 510.026,56  24,27 59.067.473,30 87,91 614.920,00 71,97 

Mixt 392.945,92  18,70 323.040,00 0,48 0,00 0,00 

TOTAL 2.101.288,08  3,00 67.189.585,59  95,79 854.385,00  1,22 

 
Com en el cas anterior, la presència dels “tres grans contractes” entela la visió 
general i, en conseqüència, els “retirem” del quadre per tenir una visió més 
aproximada de la distribució per procediments i valor: 
 

 Concretats Tramitant-se Decaiguts 

 € % € % € % 

Obres 0,00€ 0,00 1.000.000,00 24,21 0,00 0,00 

Subministraments 1.198.315,60€ 57,03 1.039.196,40 25,16 239.465,00 28,03 

Serveis 510.026,56 € 24,27 1.768.015,53 42,81 614.920,00 71,97 

Mixt 392.945,92 € 18,70 323.040,00 7,82 0,00 0,00 

TOTAL 2.101.288,08 29,65 4.130.251,93 58,29 854.385,00 12,06 

 
Evidentment els contractes responen a una necessitat de l’administració pública, 
i per tant la concreció de la necessitat d’un servei o d’un subministrament no és 
una fórmula matemàtica, però la taula anterior sembla indicar que la tramitació 
en el cas dels subministraments acaba culminant més ràpid en el temps per no 
tenir criteris subjectius i, per tant, “doble sobre” i possibles interpretacions i 
recursos derivats. 
 
Si, com hem fet abans numèricament, afegim al bloc “formalitzats-en tràmit” els 
no planificats i els contractes basats en acord marc, disposarem de la següent 
fotografia: 
 

 Planificats 
concretats –  

en tràmit 

No planificats Acord Marc 

 € % € % € % 

Obres 1.000.000,00  16,05 250.000,00 14,28 0 0,00 

Subministraments 2.237.512,00  35,91 344.259,38   19,67 1.652.895,20   93,60 

Serveis 2.278.042,09  36,56 1.116.054,39   63,76 112.968,02 6,40 

Mixt  715.985,92  11,49 40.000,00 2,29 0 0,00 

TOTAL 6.231.540,01 63,93 1.750.313,77 17,96 1.765.863,22 18,12 

 
D’aquest quadre cal tenir en compte diversos factors. El primer, és que un dels 
contractes basats en acords marc correspon al subministrament elèctric, fruit del 
recurs plantejat a l’anunci de licitació efectuat per l’Ajuntament. Sense aquest 
contracte en concret, el valor estimat corresponents al total dels acords marc es 
redueix a la quantitat de 706.962,88, i el seu percentatge sobre el global de la 
contractació municipal en menys d’un 10% del total i quedant la relació entre els 
tres blocs, aproximadament, en un 70% (planificats), 20% (no planificats) i 10% 
(basats en acord marc). 



 
Un cas similar succeeix en el cas dels contractes no planificats, on per declaració 
deserta prèvia s’han inclòs els dos expedients corresponents a les consergeries 
esportives i a la regidoria d’Acció Social i Dependència. Quatre dels contractes 
“s’hereten” de la planificació de 2020 mentre que un cinquè està pendent de la 
resolució de recurs al TCCSP; un correspon a un contracte privat i un darrer a 
una concessió demanial. En aquest sentit, a més, en aquest apartat hem inclòs 
tots els contractes no planificats, estiguessin en la fase de tramitació que 
estiguessin5, i per dos motius. El primer, perquè els set no adjudicats estan a una 
passa de la proposta a l’òrgan de contractació; el segon, si el que es vol és primar 
la previsió per part dels Serveis, els contractes no planificats cal tenir-los en 
compte en tota la seva globalitat per tenir conèixer la seva magnitud en concret 
i allò que suposen, és a dir, el resultat de la manca de previsió o d’incidències en 
l’àmbit de les licitacions.  
 
Més enllà d’això, la tònica general que ens transmet al quadre és que si bé la 
contractació planificada està ponderada en allò que fa a la distribució entre tipus 
de contractes pel que fa al seu valor estimat, i els contractes basats en acord 
marc es continuen emprant fonamentalment per satisfer subministraments (més 
del 9’% del valor estimat d’aquest grup), en el cas de la contractació no 
planificada el grup fonamental és el dels serveis, que té gairebé el mateix 
percentatge dins del seu propi grup que serveis i subministraments, sumats, en 
el planificat.  
 
La darrera imatge, o quadre, que presentem, és l’agrupació completa dels tipus 
de contracte, sense distinció de grups: 
 

  € % 

Obres 1.250.000,00 12,82% 

Subministraments 4.234.666,58 43,45% 

Serveis 3.507.064,50 35,98% 

Mixt  755.985,92 7,75% 

TOTAL 9.747.717,00 100% 

 
Val la pena acabar assenyalant que, respecte a l’any 2020, el valor estimat dels 
contractes formalitzats quasi es duplica, mentre que els decaiguts es redueixen 
gairebé a una quarta part. És a dir, també en relació al valor estimat podem 
apreciar la progressiva millora de l’execució de la planificació. Els no planificats, 
per la seva banda, si bé augmenten en el número absolut d’expedients (de 23 a 
31), redueixen el seu pes en valor estimat en prop d’un 30%. Finalment, els 
contractes basats en acords marc, per la seva especificitat i per ser una mena 
d’exèrcit de reserva de la contractació, en la mesura que és una figura dúctil i 
que pot arribar a substituir des de la pròpia licitació a contractació menor, manté 
una estabilitat pel que fa al número d’expedients (27 el 2020, 26 el 2021) tot 
augmentant un 20% el valor estimat. 
 
  

                                                           
5 En el primer requadre de la Memòria consta el detall per servei, a més. 



BAIXANT ALS DETALLS 
Els contractes formalitzats 
 
És evident que l’any 2020, la desviació de la planificació va tenir en la pandèmia 
la causa primera i més visible; però atenent a l’experiència de 2021, ens hem 
preguntat si es podia detectar algun altre factor que expliqués la persistència de 
la mateixa. Així doncs, cal començar pel darrer grup: els contractes decaiguts. 
Sumen prop d’un quaranta per cent d’allò planificat, i els podem subdividir en: 
 

1. Conversions a contractes menors: 4 
2. Meres incoacions: 17 
3. Incorporació en un altre contracte planificat: 1 
4. Decaiguts per manca de pressupost: 1 
5. Desistiment pel part del Servei impulsor:2 

 
Tenint en compte que prop del seixanta per cent dels expedients incoats 
corresponent a Serveis Generals, servei del qual hem tractat prèviament, en 
aquesta categoria caldria tenir present els restants grups per allò que suposen 
de manca de previsió (3 i 4) o desconeixement de les diferències i possibilitats 
de la contractació major i menor (1). Les incoacions, especialment en Serveis 
Generals, corresponen a l’elaboració d’una llista de màxims de difícil assumpció, 
que des del propi Servei de Contractació podem considerar excessiva però sobre 
la qual sabem que treballen; en el cas de la resta de serveis haurem de baixar al 
detall, expedient per expedient, per veure on hi ha els engranatges que grinyolen. 
 
Comencem amb un esquema senzill dels planificats concretats: 
 

  Incoació PPTP 
Proposta 

OC 
Acord 

inici  OC 
Proposta 

Adjudicació  
Adjudicació 

OC 
Formalització 

1 25/2/2021 1/3/2021 15/3/2021 24/3/2021 27/4/2021 11/5/2021 17/5/2021 

2 23/11/2020 24/11/2020 22/12/2020 26/1/2021 15/4/2021 27/4/2021 11/6/2021 

3 9/12/2020 22/12/2020 30/12/2020 26/1/2021 17/2/2021 2/3/2021 3/3/2021 

4 21/7/2020 18/12/2020 5/1/2021 2/2/2021 8/4/2021 20/4/2021 13/5/2021 

5 9/2/2021 10/2/2021 2/3/2021 20/4/2021 26/5/2021 22/6/2021 29/6/2021 

6 28/4/2021 29/4/2021 11/5/2021 25/5/2021 14/7/2021 27/7/2021 23/8/2021 

7 5/3/2021 9/3/2021 25/3/2021 20/4/2021 19/5/2021 1/6/2021 4/6/2021 

8 9/6/2021 11/6/2021 1/7/2021 13/7/2021 16/12/2021 21/12/2021 22/12/2021 

9 26/4/2021 25/5/2021 31/5/2021 22/6/2021 13/8/2021 24/8/2021 2/9/2021 

10 28/4/2021 17/5/2021 20/5/2021 1/6/2021 23/11/2021 30/11/2021 3/12/2021 

11 29/6/2021 7/7/2021 19/7/2021 27/7/2021 23/8/2021 1/9/2021 3/9/2021 

12 24/3/2021 9/4/2021 30/4/2021 11/5/2021 16/6/2021 23/6/2021 26/7/2021 

13 4/5/2021 31/5/2021 1/6/2021 8/6/2021 22/7/2021 27/7/2021 4/8/2021 

14 9/3/2021 13/4/2021 15/4/2021 27/4/2021 27/5/2021 8/6/2021 15/6/2021 

15 27/5/2021 22/7/2021 13/8/2021 26/8/2021 4/11/2021 23/11/2021 26/11/2021 

16 1/6/2021 7/7/2021 13/8/2021 26/8/2021 23/9/2021 13/10/2021 DESERTA 

17 25/5/2021 6/7/2021 30/7/2021 12/8/2021 6/10/2021 13/10/2021 15/11/2021 

18 18/3/2021 19/4/2021 22/4/2021 4/5/2021 9/8/2021 12/8/2021 DESERTA 

 



En els expedients numerats de l’1 al 8, la incoació es produïa quan els plecs 
tècnics i la memòria justificativa estaven “tancats” entre el servei impulsor i el 
jurista de contractació assessor; això explica el mínim temps transcorregut entre 
la signatura del plec tècnic i la signatura de la proposta d’aprovació a l’òrgan de 
contractació. Si bé els passos corresponents a l’anunci, l’adjudicació i la 
formalització venen condicionats o bé per la lògica de les convocatòries dels 
òrgans de contractació, o bé per l’article 153.3 LCSP en el cas de la formalització, 
val la pena assenyalar que en quatre dels sis casos les “operacions” posteriors 
a l’obertura de sobre superen el període de l’anunci de licitació. Fins i tot, en la 
darrera signatura del circuit de les propostes de dos d’aquests expedients, 
aquesta arriba a retardar-se més de cinc dies. 
 
En el cas dels expedients 9 a 18, en els quals la incoació es produí d’acord amb 
la planificació efectuada pel mateix Servei, apreciem com el decalatge entre 
aquesta i el duet memòria-plec signats augmenta i s’allarga des de vint dies, el 
que menys, a més de quatre mesos el que més. Pel que fa al moment posterior 
a l’obertura dels sobres, el període comprés entre l’endemà del tancament de 
termini de presentació d’ofertes i l’emissió de la proposta d’adjudicació, com a 
mínim iguala el termini de presentació, si bé en alguns casos és superat (en dos 
d’ells, justificadament per la presència d’ofertes anormalment baixes).  
 
De tot això en podem deduir tres evidències. La primera, que amb l’actual 
estructura de delegacions de competències entre òrgans, així com de les seves 
convocatòries, és impossible retallar terminis en allò que fa referència als temps 
que passa entre la proposta d’inici, o adjudicació, i el pertinent acord d’òrgan. La 
segona, i prenent com a referència els expedients on la incoació no és 
“consensuada” sinó programada, sembla evident que el decalatge amb la 
documentació a emetre per part del Servei impulsor i programador del contracte 
pot donar a entendre en determinats casos una planificació nominal però no 
formal o de fons. La tercera i darrera, que no s’ha adjudicat ni formalitzat cap 
contracte planificat en el tercer i quart trimestre. El motiu? Majoritàriament estan 
“en tràmit”. 
 
Com a resum, després de tres anys de treballar de la mà dels Serveis municipals 
la planificació de la contractació municipal, podríem dir que és una eina cada cop 
més coneguda, però subjecte als condicionaments de la legislació de la 
contractació (terminis, meses de contractació ...) i la pròpia organització (règim 
de sessions dels òrgans de contractació), en molts casos insalvable. Ara bé, cal 
no perdre de vista els efectes sobre el conjunt d’una planificació excessivament 
optimista (contractes que “desapareixen” o, simplement –i això és greu- que 
després d’haver-se fet el treball tècnic, jurídic i administratiu, no tenen “partida”). 
Tot i que som coneixedors de la complexa realitat que gestionen els serveis, 
sempre és bo recordar allò de menjar poc i pair bé. 
 
En el mateix sentit, la planificació no es produeix sobre el no-res: de la mateixa 
manera que hi ha una necessitat de l’administració, hi ha un món empresarial i 
social que condiciona la resposta a la petició. Així, aquest 2021 hem vist com 
augmenta la litigiositat6 (fins a quatre contractes en tràmit en mans del Tribunal 

                                                           
6 Aquí també s’hi podrien encabir els expedients de penalitat incoats durant el 2021, i que 
tractarem en l’apartat següent. 



Català de Contractes del Sector Públic per recurs interposat per empreses 
licitadores), algunes manques d’adequació del pressupost base de la licitació a 
la realitat del mercat (contractes amb ofertes anormalment baixes) o dels 
mateixos plecs tècnics (les esmenes de plecs han sovintejat, i en algun contracte 
s’han produït fins a dues vegades amb els problemes de termini derivats) i un 
11% de licitacions desertes en el cas de les “concretades”. Si bé en els primer 
grup dels quatre assenyalats, com a administració no hi podem fer res en la 
mesura que és una potestat de les empreses licitadores recórrer, o no, 
l’adjudicació, en els altres tres sí que caldria filar més prim en el sentit que, si bé 
per si soles no denoten gaire res, juntes mostren una necessitat de treballar més 
adientment la documentació tècnica dels contractes.  
 

  



PRÒRROGUES, MODIFICACIONS, PENALITATS 
 
A banda de les incoacions i licitacions, gran part de la tasca desenvolupada pel 
servei es fonamenta en el seguiment dels contracte en vigor; és a dir, allò que fa 
referència a les pròrrogues, modificacions, penalitats, resolucions, requeriments 
contractuals i d’altres especialitats recollides a l’articulat de LCSP. 
 
En aquest sentit, el Servei de Contractació ha tractat durant l’any 2021 vuitanta-
nou expedients. Les actuacions han estat, quantitativament i percentualment, les 
indicades en el quadre següent: 

 
 
 
 
 

 
Com veiem, és la pròrroga l’actuació amb un percentatge més elevat respecte 
del total.  Si prenem les dades de 2020, veiem com aquest lideratge fins i tot 
augmenta percentualment (2020, 53%). Seguint amb la comparació, les 
devolucions de garantia es redueixen a la meitat (2020, 26%), fets que ens 
assenyala la menor quantitat de contractes finalitzats aquests 2021; les 
modificacions, per la seva banda, disminueixen lleugerament percentatge tot i 
augmentar en números absoluts. És en la resta d’actuacions on hi ha el 
diferencial: i és que passem d’un 17% a un 23,16%. A priori, la desaparició dels  
expedients derivats de les suspensions contractuals per l’afectació del Covid 
feien pensar en una disminució d’aquest grup heterogeni, però ha sigut 
compensada per l’entrada en joc dels requeriments contractuals i les penalitats. 
De la mateixa manera que en l’apartat anterior hem indicat que s’ha apreciat un 
augmentat de la litigiositat (la presentació de recursos especials en matèria de 
contractació per part de les empreses en exercici dels drets que els confereix la 
LCSP), aquest 10,53% de penalitats i requeriments contractuals impulsats pels 
serveis ens mostren una major complexitat en la fase d’execució del contracte. 
En el fons, no deixen de ser dues cares de la mateixa moneda: les empreses no 
adjudicatàries defensant els seus interessos sinó resulten adjudicatàries, 
l’administració defensant el contracte davant de l’empresa adjudicatària. Situació 
que si bé el 2019 eren poc usuals, en la situació social i econòmica actuals 
augmentaran la seva incidència en el total de la contractació. 

                                                           
7 En aquest grup s’hi inclouen: dos requeriments a ens superiors (ATC, OAC); dos drets 
d’accés a informació pública; l’aprovació del Pla Anual de Contractació i les instruccions 
relatives a la contractació menor; l’elevació d’una consulta a la Junta Consultiva de 
Contractació. 
8 El número resultant és superior al d’expedients en la mesura que, sobre un mateix expedient, 
pot recaure més d’una actuació 

ACTUACIÓ   

Pròrrogues 55 57,89% 

Devolució de garantia definitiva 11 11,58% 

Penalitats 8 8,42% 

Requeriments contractuals 2 2,11% 

Modificacions 3 3,16% 

Minorament del cànon domini públic  3 3,16% 

Revisions de preu 2 2,11% 

Resolucions 2 2,11% 

Canvis de poder adjudicador 2 2,11% 

Tramitacions administratives 77 7,37% 

TOTAL 958 100,00% 



 
 
ENCÀRRECS A MITJÀ PROPI I CONTRACTACIÓ MENOR 
 
Pel que fa als encàrrecs a mitjà propi i a la contractació menor, s’ha publicat al 
perfil del Contractant i al Perfil institucional la informació relativa a: 
 

Encàrrecs 

Obres 2 129.172,00€ 

Serveis 24 4.876.703,19€ 

TOTAL 26 5.005.875,19 € 

Contractació menor 

Obres 78 4,86% 704.011,95€ 19,95% 

Serveis 939 58,50% 1.943.050,22€ 55,07% 

Subministraments 588 36,64% 881.493,00€ 24,98% 

TOTAL 1605 100% 3.528.555,17€ 100% 

 
 

A destacar que, de cara a aquest 2022, els encàrrecs a mitjà propi disposaran 
d’un procediment propi que permetrà la seva correcta comunicació al Servei de 
Contractació per a la seva publicació, d’acord amb l’article 63 LCSP. Com veiem, 
a més, el total d’aquest apartat suposa un 40% més de despesa pressupostària 
que no pas la contractació menor 
 
Pel que fa a la contractació menor, i en relació a l’any 2020, veiem com es manté 
la descompensació entre el percentatge d’expedients i el seu valor econòmic 
concret (obres, per exemple, no arriba al 5% dels expedients mentre que ratlla el 
20% dels esforços pressupostaris; aquest augment va a compte dels 
subministraments, que són un de cada tres contractes menors però només un 
de cada quatre euros invertits). En línies generals, els contractes menors han 
baixat un 16% (312 expedients en números absoluts), i ha augmentat el % dels 
d’obres (2020, 3,27%) i dels serveis (41,38%). Ara bé, si atenem al valor estimat 
dels tres rams, si l’any 2020 estava distribuït gairebé en terços (30,28%, 32,84% 
i 36,88%), aquest 2021 la despesa fonamental (més del cinquanta per cent) s’ha 
destinat als serveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPARATIVA 2020-2021 
 
A l’hora de realitzar una comparació entre els resultats transcrits a la memòria 
de 2020, i els corresponents a 2021, cal no perdre de vista que, si bé ambdós 
són resultats d’un període extraordinari a nivell econòmic i social pels efectes de 
la pandèmia, ho són evidenment més en l’any 2020 pels efectes directíssims 
sobre la contractació en general, com demostra la creació de la figura de . Cal 
tenir en compte que, l’experiència dels dos anys anteriors (2019-2020) també 
ajuden a l’explicació d’uns resultats que entenem positius en línies generals, si 
bé atenent a la previsió no ens poden satisfer completament. 
 

Planificats 
concretats –  

en tràmit 

No Planificats Acord Marc 

2020 2020 2020 

Abs % Abs % Abs % 

22 30,56% 23 31,94% 27 37,50% 

€ % € % € % 

3.509.262,00€ 49,20% 2.232.332,45€ 31,30% 1.390.422,24€ 19,50% 

2021 2021 2021 

Abs % Abs % Abs % 

48 45,71% 31 29,52% 26 24,76% 

€ % € % € % 

6.231.540,01 63,93% 1.750.313,77 17,96% 1.765.863,22 18,12% 

 
El 2020, el total de contractes fou en números absoluts de 72; el 2021, de 105. 
És a dir, hi ha un augment de més del 30% d’expedients per a noves 
contractacions, en qualsevol de les seves categories. Aquest augment general 
és especialment evident en el cas dels contractes planificats, que passen de 22 
a 48, i del 30% sobre el global a un 45%. Prenent com a referència el correctiu, 
per dir-ho així, del valor estimat, aquesta progressió encara és més evident: del 
49% escàs al prop de 64%. És a dir, la planificació avança respecte el 2020 de 
manera evident, i l’única lectura possible és que com a eina cada cop és més 
coneguda i ben usada per les persones usuàries. 
 
Tant els contractes planificats com els basats en acords marc, per la seva banda,  
mantenen uns números absoluts similars respecte el 2020, però per l’augment 
dels planificats baixen percentualment i, a més, redistribueixen internament el 
seu valor estimats: si bé el 2020 “lideraven” els no planificats, el 2021 “lideren” 
els basats en acords marc, amb un percentatge sobre el total contractual menor 
i una despesa similar en les dues categories els dos anys, però amb tendència 
amb valor estimat a la baixa en números absoluts i percentuals (del 68% de 
contractes i el 50% de valor estimat el 2020, al 54% de contractes i el 36% del 
valor). És evident que la pèrdua de pes dels contractes no planificats és, des del 
punt de vista de la feina de planificació, una dada molt positiva; el manteniment 
dels contractes basats en acord marc, per la seva banda, és una realitat a tenir 
en compte en la mesura que és un instrument emprat pels serveis municipals per 
tal de donar sortida, de vegades a necessitats immediates, d’altres a necessitats 
previsibles. En aquest sentit, valorem molt positivament que alguns serveis ja 
hagin previst per al 2022 contractacions a través de basats, igualment 



planificables; però s’ha de reconèixer que la seva facilitat i rapidesa en la 
tramitació, com a eina sempre serà present i aprofitada.  
 
La comparativa final, tot i el difícil context d’aquests dos anys, ens permet 
concloure que la planificació de la contractació pública va acostant-se de manera 
eficient al seu objectiu, que és poder preveure, establir prioritats i concretar-les; 
si bé les dues primeres tasques corresponen als serveis impulsors i responsables 
dels contractes, la tercera ens correspon a nosaltres com a Servei. I en aquest 
punt no podem sinó recordar, com hem dit anteriorment en aquesta memòria, 
que l’execució de la planificació es veu tenallada, sovint, pels mateixos 
condicionants legislatius i d’organització de la pròpia administració; l’excessiu 
optimisme a l’hora de planificar per part d’alguns serveis; o els mateixos 
condicionants del Servei, que ha afrontat amb la mateixa estructura de personal 
prop d’un 60% més d’expedients respecte l’any anterior. 
 
 


