
PROCÉS
PARTICIPATIU
Retorn del Pla estratègic 
de millora de la compra pública



Des del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció General de Contractació 
Pública s’ha impulsat un procés de reflexió amb l’objectiu d’obtenir informació, idees i propostes sobre com portar 
a terme els objectius de l’estratègia catalana de millora de la compra pública . 

La contractació pública ha tingut una important evolució en els darrers 10 anys i ha esdevingut un instrument de 
política econòmica molt rellevant, convertint-se en una eina estratègica al servei de les polítiques socials, de la 
innovació i de la sostenibilitat. D’altra banda, la permeabilitat de la compra pública per incorporar valors socials i 
objectius secundaris com l’ètica, la integració i la inserció social i laboral, la sostenibilitat, la recerca o la igualtat 
de gènere, i el canvi de paradigma en la conceptuació de l’eficiència, fan de la contractació pública un important 
instrument també de canvi i transformació social, econòmic i polític, tot plegat sense deixar de sotmetre l’activitat 
contractual a un estricte control legal i financer, tant intern com extern, al retiment de comptes i a l’aplicació rigoro-
sa dels principis de transparència, publicitat i integritat. 

Per afrontar els nous reptes econòmics del futur, com la necessitat d’evolucionar cap a un nou model d’economia 
productiva, potenciar la innovació tecnològica, millorar la competitivitat de les empreses, incorporar l’economia 
circular o la transició ecològica a les compres públiques, actualitzar el marc de col·laboració públic-privat en la 
provisió dels béns i serveis públics, reforçar i professionalitzar les estructures de compra pública internes i, sobre-
tot, impulsar la reactivació econòmica per pal·liar els efectes negatius de la recent crisi d’emergència sanitària del 
Covid-19, cal una reflexió sobre el marc contractual present per poder extreure tot el potencial de la contractació 
pública com a eina econòmica efectiva i estratègica i assenyalar els objectius de futur. 

Amb aquesta finalitat, l’acord de Govern 55/2020, de 31 de març, pel qual s’aproven els objectius i el contingut 
mínim de l’Estratègia catalana de contractació pública , encarrega a la Direcció General de Contractació Pública 
l’elaboració d’aquest pla estratègic que ha de traçar el camí a seguir per la compra pública de les Administracions 
Públiques Catalanes per als propers 4 anys. Aquest acord de Govern contempla les disposicions estatals i direc-
trius europees relatives a l’establiment de noves estratègies en contractació pública.

En aquest marc, s’ha apostat per enfortir i enriquir el futur Pla estratègic de millora de la compra pública mitjançant 
un procés participatiu adreçat específicament a empreses, centrals de compres, entitats del tercer sector social, 
empreses d’economia social, empreses contractistes de l’Administració, organitzacions sindicals, associacions 
empresarials, col·legis professionals, administracions públiques, i universitats públiques amb l’objectiu d’obtenir 
idees, propostes i informació que faciliti l’assoliment de les actuacions i millori l’efectivitat del Pla estratègic de mi-
llora de la compra pública.

El procés participatiu s’ha articulat sobre els 5 eixos amb els que s’estructura el Pla estratègic de millora de la com-
pra pública, i a través del portal Participa gencat, s’ha posat a disposició dels participants, amb identificació dels 
col·lectius especialment relacionats, un qüestionari per a cada un dels eixos i els seus sub-apartats, amb la finalitat 
de recollir les aportacions dels grups i entitats cridades a participar. 
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Els participants han proposat accions o actuacions per al compliment dels objectius de l’estratègia responent les 
preguntes dels corresponents qüestionaris. Per fer-ho, han indicant l’eix i el número de pregunta a la que s’ha 
volgut respondre, explicat la proposta d’actuació, fent una breu explicació del contingut, termini d’implantació, 
finalitat, qui l’hauria d’executar o el termini per fer-la efectiva.

Els eixos del Pla estratègic de millora de la compra pública, sobre els quals els participants han fet les seves pro-
postes, són:

Eix 1: Una contractació pública eficient

1. Simplificar la contractació pública

2. Racionalitzar i especialitzar la compra pública

3. Professionalitzar la contractació pública

Eix 2: Una compra pública de béns i serveis de qualitat

1. Millorar la selecció d’ofertes i contractistes

2. Fomentar la compra pública d’innovació

3. Millorar el seguiment i control d’execució dels contractes

Eix 3: Utilitzar la contractació per fer polítiques públiques 

1. Una contractació ambientalment sostenible

2. Una contractació socialment responsable

3. Impulsar la participació de les PIME i de les entitats del tercer sector en els contractes públics

4. Reactivar l’economia arran de la pandèmia de la COVID-19
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Eix 4: Una compra pública íntegra i transparent 

1. Integrar l’ètica en tots els nivells de la contractació pública

2. Millorar la transparència

3. Preservar la concurrència

4. Detectar i reduir les males pràctiques

Eix 5: Una compra pública amb dimensió territorial 

1. Adequar la contractació pública a les necessitats del món local

2. Donar suport als ens locals en matèria de contractació

3. Professionalitzar el personal dels ens locals en l’àmbit de la contractació pública

4. Reactivar l’economia local mitjançant la contractació pública

El període de recepció d’aquest procés participatiu ha estat de dos mesos, del 15 de juliol al 15 de setembre. Un 
cop finalitzat aquest període, les aportacions han estat analitzades per la Direcció General de Contractació Públi-
ca per incorporar-les al Pla d’acord amb els límits i compromisos establerts.

Introducció: context



De totes les aportacions fetes, a continuació, es detallen les propostes que s’incorporaran al Pla estratègic de 
millora de la compra pública (relacionades a la primera columna amb el títol “SI”). D’altra banda, a la columna “A 
valorar”, es mostren aquelles aportacions que seran valorades conjuntament amb els diferents departaments i or-
ganismes implicats. A la columna “Comentaris” s’indiquen aquells aspectes a tenir en compte a l’hora de valorar 
les propostes pendents de valoració.

Aportacions dels 
participants

Atenent als resultats de participació un cop finalitzat el procés, en data del 15 de setembre de 2020, s’han registrat 
un total de 122 propostes, i el nombre de persones participants en representació de diferents entitats i/o col·lectius 
ha estat de 17.

Tal i com s’ha estructurat el procés participatiu, la distribució de les 122 propostes presentades per cadascun dels 
eixos és la que es mostra en el gràfic 1. En aquest gràfic s’observa com el gruix de les aportacions es concentren 
en l’Eix 1 (32%) i l’Eix 2 (31%). Aquests dos eixos són els que més participació han generat entre les persones que 
han respost els qüestionaris, representant el 63% del total de les aportacions.



Qüestionari de l’eix 1: 
una contractació pública 
eficient?



1. Com es pot simplificar i agilitar la tramitació dels contractes públics?

Qüestionari de l’eix 1: 
una contractació 
pública diferent?



2. Com haurien de ser les eines electròniques per fer-les més àgils i adaptades a la realitat de la gestió i tramitació
dels contractes públics?

3. Quines mesures es poden aplicar per estalviar recursos en la compra pública?

Qüestionari de l’eix 1: 
una contractació 
pública diferent?



4. Quines mesures organitzatives podrien millorar l’especialització dels compradors públics?

Qüestionari de l’eix 1: 
una contractació 
pública diferent?



5. Com s’hauria d’organitzar la formació en compra pública, quins continguts i quins destinataris considereu clau?

Qüestionari de l’eix 1: 
una contractació 
pública diferent?



6. Quines eines de treball requereixen els compradors públics per millorar la forma de contractar?

Qüestionari de l’eix 1: 
una contractació 
pública diferent?



Qüestionari de l’eix 2: 
una compra pública de 
béns i serveis de qualitat



7. Quins requisits o criteris s’haurien de tenir en compte a l’hora de seleccionar les empreses que poden participar
en una licitació?

Qüestionari de l’eix 2:  
una compra pública de 

béns i serveis de qualitat



8. Com es pot millorar la valoració de les ofertes que presenten els licitadors per garantir la millor relació
qualitat-preu?

Qüestionari de l’eix 2:  
una compra pública de 

béns i serveis de qualitat



9. Quins mecanismes, en el marc de la legislació de contractes, permetrien incrementar la compra pública
d’innovació?

Qüestionari de l’eix 2:  
una compra pública de 

béns i serveis de qualitat

10. Quins canvis organitzatius, tecnològics o normatius farien falta per assegurar-se que els contractes
s’executen correctament per part del contractista?



11. Quins sistemes d’avaluació dels contractes podrien ser útils per verificar-ne el correcte compliment?

12. Com es pot agilitar el sistema de penalitats i resolució de contractes per tal de garantir el manteniment del servei públic sense debilitar els
drets dels contractistes?

Qüestionari de l’eix 2:  
una compra pública de 

béns i serveis de qualitat



Qüestionari de l’eix 3: 
Utilitzar la contractació per 
fer polítiques públiques



13. Quines mesures s’haurien d’incorporar per tal de fomentar l’economia circular en els contractes?

Qüestionari de l’eix 3:    
utilitzar la contractació per 

fer polítiques públíques

14. Quin tipus de contractes requereixen més accions ambientals, i quines mesures serien adients?



15. Com es pot millorar la inserció de persones en risc d’exclusió mitjançant la contractació pública?

Qüestionari de l’eix 3:    
utilitzar la contractació per 

fer polítiques públíques



16. Com incorporar obligacions de caràcter social en els contractes públics en relació a les persones tre-
balladores de les empreses contractistes?

Qüestionari de l’eix 3:    
utilitzar la contractació per 

fer polítiques públíques



17. Com es pot fomentar i facilitar la participació de les petites i mitjanes empreses i les entitats del tercer sector en
els contractes públics?

Qüestionari de l’eix 3:    
utilitzar la contractació per 

fer polítiques públíques



18. Quines mesures vinculades a la compra ètica es poden incorporar en els contractes públics?

19. Com es pot reactivar l’economia arran de la pandèmia de la COVID 19 mitjançant la contractació pública?

Qüestionari de l’eix 3:    
utilitzar la contractació per 

fer polítiques públíques



Qüestionari de l’eix 4: 
Una compra pública 
íntegra i transparent



20. Com fer més accessibles les dades de contractació per fer més efectiu el principi de transparència?

Qüestionari de l’eix 4:   
una compra pública

 íntegra i transparent

21. Com es poden compatibilitzar els principis de confidencialitat i transparència en la contractació pública?



22. Quins serien els sistemes més adients per detectar i prevenir els riscos de corrupció en la contractació
pública?       

23. Com es poden implicar els licitadors i els contractistes en les bones pràctiques en la contractació pública?

Qüestionari de l’eix 4:   
una compra pública

 íntegra i transparent






