Cos d’Auditors de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Convocatòria CO A1-AUD/2017
Torn lliure / Promoció interna
Segona prova
SUPÒSIT C
Una administració pública catalana decideix licitar un contracte, l’objecte del qual és
la defensa jurídica i la representació dels seus interessos davant la jurisdicció
contenciosa administrativa en 30 procediments. A partir del Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) del 7 de gener del 2016 que s’adjunta, contesteu
les preguntes següents i justifiqueu les respostes (2 punts per pregunta):
1. Quina ha de ser la naturalesa jurídica del contracte i quin és el règim jurídic que li
resulta d’aplicació? Compleix allò que es preveu en el PCAP amb les exigències
mínimes de publicitat?
2. Seria correcta la tramitació i adjudicació de cadascun dels 30 procediments
judicials, per part de l’Administració, com a contractes separats i individuals (és a
dir, com a successius contractes)?
3. Enumereu les irregularitats que detecteu en els criteris d’adjudicació (clàusula 9
del PCAP) i expliqueu-les succintament.
4. Atès el pes dels criteris d’adjudicació avaluables automàticament i dels criteris
que depenen d’un judici de valor en aquest contracte (clàusula 9 del PCAP),
exposeu quines conseqüències comporta la seva ponderació en la tramitació de
l’expedient.
5. Si en el PCAP es volgués valorar el fet que els licitadors disposessin de, com a
mínim, tres bases de dades jurídiques i cinc revistes jurídiques especialitzades,
com s’hauria de configurar: com a criteri d’adjudicació o com a criteri de
solvència?
6. S’ajusta a la normativa i a les característiques d’aquesta contractació la previsió
relativa a les ofertes amb valors anormals o desproporcionats que s’estableix en la
clàusula 10 del PCAP?
7. És admissible la proposta d’un despatx d’advocats que es compromet a adscriure
tots els seus advocats a l’execució del contracte (clàusula 6 del PCAP)?
8. Quines conseqüències tindria la manca d’adscripció dels mitjans personals exigits
en el PCAP a l’execució del contracte per part del licitador que resulti
adjudicatari?
9. Si el contracte s’adjudica per 170.000 € (IVA exclòs). És obligatòria la tramesa
d’aquest contracte al Registre Públic de Contractes? És obligatòria la seva
tramesa a la Sindicatura de Comptes de Catalunya? Si aquest contracte es
modifica, cal notificar-ho al Registre Públic de Contractes?

