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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 10/2019, relatiu al Departament de Justícia,
contractació administrativa, exercici 2016
Barcelona, 4 de setembre de 2019
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 10/2019, relatiu al Departament
de Justícia, contractació administrativa, exercici 2016, en compliment del seu Programa
anual d’activitats.
L’informe, presentat per la síndica Emma Balseiro com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 26 de juny del 2019.
L’objecte d’aquest informe ha estat la fiscalització de la contractació administrativa portada
a terme pel Departament de Justícia en l’exercici 2016 i la seva adequació a la normativa
d’aplicació.
D’acord amb la normativa vigent, al Departament de Justícia li corresponen, entre altres,
les funcions relacionades amb l’Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització, els serveis penitenciaris, la justícia juvenil, el desenvolupament del dret civil de
Catalunya, els mitjans alternatius de resolució de conflictes i qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
En l’exercici 2016 el Departament de Justícia va adjudicar nou-cents noranta contractes
per 14,25 M€, vint-i-vuit dels quals corresponien a contractes no menors per 7,22 M€, i noucents seixanta-dos a contractes menors amb un import adjudicat de 7,03 M€. A més, es
van formalitzar vint-i-set modificacions i pròrrogues de contractes d’exercicis anteriors per
15,35 M€. Addicionalment, el Departament va realitzar vuitanta-quatre encàrrecs de gestió
per 34,61 M€.
En l’apartat de conclusions de l’informe es resumeixen les principals observacions que es
desprenen del treball realitzat, de les quals destaquen les següents:
• En l’exercici 2016 es van adjudicar nou-cents seixanta-dos contractes menors per un
total de 7,03 M€, és a dir, el 49,03% de l’import total adjudicat pel Departament de Justícia. En la fiscalització realitzada s’han detectat determinades incidències relacionades
amb els objectes dels contractes, els imports, les dates o els tipus de contractes que
suposen un incompliment de l’article 86, apartat 2, del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic i, en conseqüència, es considera que hi va haver un fraccionament
indegut dels contractes.
La gestió de la contractació administrativa portada a terme va afavorir la utilització
reiterada de la contractació menor per cobrir la insuficiència dels mitjans necessaris, en
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detriment de la utilització dels procediments ordinaris oberts, restringits i negociats
establerts en la normativa.
• La Sindicatura considera que, a partir del 18 d’abril del 2016, els encàrrecs de gestió
del Departament al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, per 0,90 M€, no reunien els
requisits establerts en la Directiva 2014/24/UE per ser considerats com a tals.
• De la revisió dels expedients d’encàrrecs de gestió corresponents als serveis informàtics del 2016 es constata una manca de control dels seus actius i dels sistemes d’imputació de les despeses facturades al Departament de Justícia.
• El Departament de Justícia, seguint les instruccions pressupostàries, va reconèixer com
a inversions reals (capítol 6 del pressupost) previsions d’obra no efectuades per 1,33 M€
el 2015, per 0,62 M€ el 2016 i per 2,97 M€ el 2017. La Sindicatura considera que el
reconeixement pressupostari de la inversió hauria de correspondre únicament a la part
d’inversió efectivament realitzada i que els acomptes restants, si escau, s’haurien de
comptabilitzar en el capítol 8 del pressupost.
Finalment, l’informe incorpora recomanacions en relació amb la planificació i el control dels
procediments contractuals i amb el control, el seguiment i la comptabilització dels encàrrecs
de gestió que, en opinió de la Sindicatura, poden contribuir a millorar la gestió de la contractació del Departament de Justícia.

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

2

