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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 33/2021, relatiu a la contractació administrativa
del ens locals derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020
Barcelona, 9 de febrer de 2022
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 33/2021, relatiu a la contractació
administrativa dels ens locals derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020, en
compliment del seu Programa anual d’activitats.
En l’elaboració d’aquest informe han participat els dos departaments sectorials de la
Sindicatura de Comptes que fiscalitzen el sector públic local. L’informe, presentat pels
síndics Joan-Ignasi Puigdollers i Miquel Salazar com a ponents, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 30 de desembre del 2021.
L’objecte d’aquest informe ha estat la fiscalització dels contractes d’emergència i d’urgència
derivats de la gestió de la crisi sanitària per la pandèmia de la covid.
L’univers de fiscalització està format per 1.485 contractes d’emergència, amb un import
d’adjudicació de 80,14 M€, i 770 contractes d’urgència, amb un import de 34,07 M€. Com a
informació annexa a l’informe s’ha aportat la mostra dels contractes fiscalitzats.
En l’apartat de conclusions, la Sindicatura assenyala una limitació a l’abast, motivada pel fet
que no s’ha pogut determinar que els ens locals haguessin informat el Registre Públic de
Contractes de tots els contractes adjudicats durant l’any 2020 relacionats amb la pandèmia
de la covid. Les observacions més significatives del treball realitzat es resumeixen a
continuació:
Contractes tramitats d’emergència
• En nou contractes fiscalitzats l’objecte del contracte feia referència a actuacions que no
corresponien a la protecció de la covid i, per tant, s’haurien d’haver tramitat seguint un
procediment de contractació ordinari.
• En sis contractes les actuacions van ser contractades de forma reiterada sense que
quedés justificada la contractació d’emergència.
• En vint-i-tres contractes l’aprovació de l’ordre d’execució va ser posterior a l’inici de la
prestació del servei o de l’adquisició del subministrament.
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• En l’ordre d’execució de determinats contractes d’emergència no es van definir de forma
clara alguns aspectes com l’objecte, l’àmbit temporal de l’actuació d’emergència
contractada o la forma de pagament.
• En l’ordre d’execució de deu expedients s’incloïa la possibilitat de pròrroga de la vigència
del contracte, no prevista en la normativa. A més, en dos d’aquests expedients es va fer
efectiva la pròrroga sense que hi hagués un nou informe que n’acredités la necessitat.
• En tres contractes l’inici de les actuacions va ser posterior a un mes des de la data de
l’ordre d’execució, en contra del que estableix la Llei de contractes del sector públic, i en
tres contractes no s’ha pogut verificar la data d’inici.
• En vint-i-set contractes, les factures corresponents no presentaven una exhaustiva i
adequada descripció dels serveis prestats, dels béns subministrats o de la referència als
albarans d’entrada.
Contractes tramitats d’urgència
• En tres contractes, la justificació de la utilització de la tramitació per urgència va ser la
impossibilitat de complir els terminis a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.
Els serveis s’estaven prestant mitjançant els contractes anteriors ja vençuts i no renovats,
tot i haver finalitzat amb el temps suficient per poder fer els tràmits d’una nova licitació,
motiu pel qual aquests contractes s’haurien hagut de tramitar pel procediment ordinari.
• En un contracte, la formalització es va signar amb anterioritat a l’aprovació definitiva per
l’òrgan competent.
En l’informe també s’inclou un conjunt de recomanacions que, a parer de la Sindicatura,
contribuirien a millorar algunes de les qüestions assenyalades en les observacions.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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