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Pròleg
Transparència i contractació pública,
un binomi inseparable
Hble. Sr. Raül Romeva
Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

La manera com l’Administració fa contractes amb el sector empresarial
resulta encara avui confusa per a una ciutadania exigent que vol ser
informada. N’hem de ser conscients i fer-nos nostra la responsabilitat
de capgirar, mitjançant polítiques compromeses, aquesta percepció.
En aquest sentit, la transparència ens ofereix un conjunt d’eines irrenunciables per a aconseguir-ho. Erradicar males pràctiques, prevenir
les conductes de risc, fomentar la integritat i recuperar la confiança ciutadana són objectius perfectament assolibles si entre tots ens
impliquem a fons en el desplegament d’una Administració oberta i
transparent.
Per a encarar aquest repte, la publicitat és bàsica. Comunicar obligatòriament tot el procediment de contractació, per exemple, és un
instrument molt senzill però eficaç per a prevenir el risc de frau i de
corrupció en la contractació pública. Així, també ho és el fet de publicitar els informes justificatius de la limitació de la concurrència, o els de
valoració de les proposicions contractuals. Totes aquestes són mesures
contundents, eficients, i al nostre abast.
Juntament amb la publicitat, un altre pilar sobre el qual es fonamenta
la transparència és el dret d’accés a la informació pública. Sovint, en
l’àmbit de la contractació pública aquest dret es pot veure limitat per
les clàusules de confidencialitat. També en aquest cas la transparència
aconsella aplicar límits a l’abast d’aquestes clàusules o bé criteris de
ponderació dels interessos en joc, que contribueixin a garantir i respectar el dret d’accés per part de la ciutadania.
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En definitiva, cal tenir en compte que la transparència comporta un
canvi de cultures i de valors. Canvis en la forma de treballar de les
administracions públiques, però també en la forma que tenen aquestes
de relacionar-se amb la ciutadania. I cal ser conscients que aquests
canvis depenen, sobretot, de la voluntat amb què els encarem. I és que
tenir ciutadanes i ciutadans informats i participatius implica disposar de
governs responsables i oberts al retiment de comptes.
Per a transformar la societat, doncs, ens cal el compromís i la voluntat
de tots, de les administracions públiques i de la ciutadania. Amb aquest
llibre volem posar a les vostres mans els nous conceptes i valors de
la contractació oberta. Perquè és responsabilitat de tots contribuir a
fer realitat el canvi definitiu, també en aquest àmbit, cap a una nova
cultura. Una nova cultura per a un nou país.
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Contractació oberta
Agustí Cerrillo i Martínez

Presentació
La contractació pública és un dels àmbits de l’activitat de les administracions públiques al qual es destinen més recursos públics i que té
un impacte econòmic i social més important. En efecte, els recursos
de les administracions en la contractació pública arriben fins el 18,5%
del PIB, és a dir, al voltant de 194.000 milions d’euros anuals o més de
4.100 euros anuals per càpita (Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, 2015), representant entre el 35% i el 40% del pressupost
de les administracions públiques. A més, les polítiques de gran impacte
econòmic i social com les sanitàries, les educatives, les d’infraestructures
o les de transport són canalitzades a través de l’adquisició de béns i serveis per part de les administracions públiques i la construcció d’obres o la
gestió de serveis per part de tercers a través de la contractació pública.
Tot i la importància de la contractació pública i el volum que suposa
en el conjunt del pressupost i l’activitat de les administracions públiques, sovint es detecta una desconnexió en el seu disseny i execució
respecte de les necessitats de la ciutadania. També és freqüent el
desconeixement ciutadà de l’activitat contractual de les administracions públiques i del seu impacte en el desenvolupament econòmic i
social. Així mateix s’ha observat que la contractació és un àmbit on en
ocasions hi ha irregularitats com ara malbaratament, ineficiència, mala
administració, frau i corrupció.
Per donar resposta a aquestes situacions, des de diferents instàncies
s’ha constatat la utilitat d’incorporar a la contractació pública els principis del govern obert.
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El govern obert persegueix enfortir el diàleg entre les administracions
públiques i la ciutadania perquè aquesta pugui conèixer l’activitat i
el funcionament de les administracions públiques i aquestes puguin
escoltar les preferències de la ciutadania i comptar amb la seva participació en la presa de decisions públiques i la seva col·laboració en la
implementació de les polítiques públiques i en la prestació dels serveis
públics (Calderón i Lorenzo, 2010).
En l’actualitat, la contractació oberta –les compres obertes o l’open
contracting en anglès– constitueix una de les principals manifestacions
del govern obert a través de la qual es persegueix impulsar principis
i valors com ara la transparència, la participació i la innovació en la
contractació pública amb l’objectiu de millorar la rendició de comptes,
l’eficàcia i eficiència i, en darrera instància, la confiança de la ciutadania
en les institucions públiques.
L’impuls de diferents experiències que promouen la transparència i la
participació en la contractació pública és una mostra del reconeixement
que la contractació oberta està començant a tenir internacionalment.
Més enllà del seu impacte en la millora de la transparència i inclús
de la proximitat de la contractació pública, algunes d’aquestes expe
riències estan tenint resultats positius en la millora de l’eficiència de la
contractació pública i també en l’enfortiment de la integritat pública i
la prevenció i la lluita contra la corrupció.
Tot i que Catalunya ha estat tradicionalment pionera en l’impuls d’iniciatives innovadores en matèria de contractació pública encara no ha
incorporat de manera generalitzada els principis del govern obert en
la contractació pública ni ha posat en funcionament mecanismes que
permetin mantenir un diàleg permanent entre les administracions públiques i la ciutadania.
L’impuls de la contractació oberta és una oportunitat per a les administracions públiques per a poder incorporar els principis del govern obert
en la seva contractació i poder obtenir d’aquesta manera els beneficis
que es deriven de l’apertura de les administracions públiques a la
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ciutadania. A més, també constitueix una eina útil per a donar resposta
a la corrupció, una xacra de les societats actuals que es manifesta de
manera específica en la contractació pública.
Aquest llibre persegueix fer una aproximació a la contractació oberta
amb l’objectiu de facilitar a les administracions públiques i a la ciutadania el coneixement necessari per a impulsar la contractació oberta.
A aquest efecte, en les properes pàgines es presenten els fonaments
de la contractació oberta i es fa una exposició de les principals manifestacions de la transparència i la participació ciutadana en la contractació pública. A més, també s’expliquen algunes bones pràctiques
impulsades arreu amb la confiança que puguin esdevenir exemples
útils per als responsables de la contractació pública de les administracions, a l’hora d’impulsar la incorporació dels principis del govern
obert en la contractació pública i impulsar iniciatives de contractació
oberta, i també per a la ciutadania, per a accedir a la informació sobre
la contractació pública, participar en la presa de decisions sobre contractació pública i col·laborar amb les administracions públiques en la
seva execució i anàlisi. Finalment, es recullen algunes recomanacions
per a poder afavorir l’apertura de la contractació pública.
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1. El govern obert i el seu impacte
en la contractació pública
El govern obert és un nou model de governança que busca enfortir les
relacions entre les administracions públiques i la ciutadania a través del
foment de la transparència pública i la participació ciutadana mitjançant
un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació i
afavorint la innovació pública. El govern obert potencia l’ús públic dels
recursos que estan dispersos a la societat a través d’una col·laboració
més àmplia en la prestació dels serveis públics.
En els darrers anys, els principis que caracteritzen el govern obert i els
instruments a través dels quals es manifesta estan tenint una manifestació específica en la contractació pública.
1.1 Els fonaments del govern obert i el seu reconeixement
a Catalunya
El govern obert fa referència als mecanismes que permeten que les
administracions públiques i la ciutadania puguin treballar conjuntament
en la generació de valor públic (OECD, 2010).
Per això, el govern obert és transparent i participatiu. En efecte, el
govern obert potencia el diàleg constant entre la ciutadania i les administracions públiques gràcies a un coneixement més gran per part de
la ciutadania del que fan les administracions públiques i també a una
millor escolta d’aquestes als interessos, necessitats i opinions de la
ciutadania de manera que les decisions públiques s’adapten millor a la
ciutadania i les administracions públiques compten amb la col·laboració
de la ciutadania en el desenvolupament de les polítiques públiques i la
prestació dels serveis públics.
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El govern obert és una exigència de les democràcies de qualitat (Villoria
Mendieta, 2010). Efectivament, gràcies als principis de transparència i
participació, l’impuls del govern obert persegueix, en darrera instància,
l’enfortiment del principi democràtic a través d’una millor rendició de
comptes per part de les administracions públiques i un millor control de
la ciutadania de l’activitat de les administracions públiques. El govern
obert facilita l’explicació de les decisions i accions de les administracions públiques i l’assumpció de la responsabilitat per elles donant
resposta a les demandes relatives a la gestió dels fons i els recursos
públics emprats. A més, el govern obert ha de permetre enfortir la
integritat pública i prevenir la corrupció.
De manera més general, com es desprèn de la lectura de la Carta
Iberoamericana de Govern Obert aprovada el juliol del 2016, el govern obert té com a finalitat «la concreció del dret dels ciutadans a
un bon govern, que es tradueixi en un benestar i prosperitat més
grans, en millors serveis públics i qualitat de vida de les persones,
per contribuir a l’enfortiment de la democràcia, afermar la confiança
del ciutadà en l’administració pública i al desenvolupament efectiu
de les màximes del bé comú, el bon viure, el viure bé i la felicitat de
les ciutadanes i ciutadans sota una perspectiva de desenvolupament
sostenible, inclusió i respecte a la dignitat humana i la diversitat
cultural».
El govern obert és transparent, és a dir, proporciona a la ciutadania
informació sobre les activitats que duu a terme, sobre el seu funcionament i sobre les decisions que pren, i ho fa de manera que sigui
fàcilment comprensible per a la ciutadania i en un format que faciliti la
reutilització de la informació per afavorir la col·laboració ciutadana en
la transparència pública. En darrera instància, la transparència pública
facilita la rendició de comptes de les administracions públiques i el seu
control per la ciutadania.
El govern obert també promou la participació activa de la ciutadania en
el disseny i en l’execució de les polítiques públiques i l’escolta per les
administracions públiques de les seves necessitats i opinions a través
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de la creació d’espais que permetin el diàleg i la deliberació. Alhora,
busca el compromís i la implicació de la ciutadania en la resolució dels
problemes públics i en la prestació dels serveis públics aprofitant els
recursos que puguin aportar.
Els principis de transparència i participació han estat objecte d’un renovat impuls en els darrers anys en el marc del govern obert. Tot i que
amb l’arribada de Barack Obama a la presidència dels Estats Units
d’Amèrica el 2009 es va obrir una nova etapa en el procés de reconeixement dels principis de govern obert, no es pot desconèixer que anys
abans ja s’havien impulsat iniciatives a diferents països per a promoure
la transparència pública i apropar les administracions públiques a la
ciutadania, sovint com a resposta a escàndols polítics i institucionals
(Ramírez-Alujas, 2011; Wirtz i Birkmeyer, 2015). Posteriorment, en
menys d’una dècada han sorgit nombroses iniciatives en matèria de
govern obert tant a Europa com a Amèrica Llatina o Àsia. Per aquest
motiu, es pot considerar que el govern obert és en l’actualitat un tema
de l’agenda global (Lee i Kwak, 2012).
L’impuls més recent del govern obert s’ha vist potenciat per dos aspectes que més o menys explícitament s’han incorporat al discurs del
govern obert i són l’ús intensiu de la tecnologia i la necessitat d’innovar a les administracions per a donar resposta a la crisi d’efectivitat,
eficiència, legitimitat i confiança que han estat patint les institucions
públiques en la darrera dècada. El govern obert és la concreció d’un
nou model de governança que aprofita les tecnologies de la informació i
la comunicació per enfortir la relació entre les administracions públiques
i la ciutadania de manera que aquesta sigui més propera i sigui més
fàcil la rendició de comptes i el control públic (Corojan i Campos, 2011).
Igualment, el govern obert fomenta la innovació per introduir millores a
les administracions públiques que afegeixin valor al seu funcionament
gràcies a la col·laboració ciutadana.
En els darrers anys, els principis de govern obert s’han anat concretant
en diferents àmbits de l’actuació de les administracions públiques,
des de les subvencions públiques fins a la política fiscal a través de
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diferents mecanismes. La contractació pública no ha estat al marge
dels principis del govern obert.
L’impuls del govern obert ha d’anar acompanyat d’un marc normatiu
adequat que defineixi els drets i les obligacions dels diferents actors,
determini la seva responsabilitat i concreti l’abast i els límits dels diferents
principis sobre els quals es fonamenta. D’aquesta manera, la legislació té
un paper significatiu en el desenvolupament del govern obert en facilitar
el marc en el qual les administracions públiques poden impulsar els mecanismes de govern obert i dissenyar i implementar les diferents accions.
La legislació vigent ja preveu els principis de transparència i participació
i inclús alguns mecanismes per a fer-los efectius. En particular, la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern defineix el govern obert com «les mesures
per a establir una relació i un diàleg permanents i bidireccionals entre
l’Administració i les persones a l’hora de definir i aplicar les polítiques
públiques, i per a introduir i desenvolupar instruments de participació
i col·laboració ciutadana en els assumptes públics» (art. 2). Alhora,
aquesta norma disposa els principis en què es fonamenta el govern
obert (art. 65):
– el diàleg permanent entre l’Administració pública i la ciutadania;
– la presa de decisions públiques tenint en compte les necessitats i les
preferències manifestades per la ciutadania;
– la participació i la col·laboració ciutadana en la definició de les polítiques públiques més rellevants, de caràcter general i sectorial;
– la transparència i la informació pública com a marc de referència per
a fer possible l’efectivitat del govern obert;
– la millora continuada de la qualitat dels serveis;
– l’avaluació permanent de la gestió administrativa i dels processos
de participació, per mitjà d’indicadors objectius en l’establiment dels
quals cal garantir la participació d’experts independents i de la ciutadania;
– el retiment de comptes i l’assumpció de responsabilitat davant la
ciutadania derivada de les decisions adoptades.
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Per a fer efectius aquests principis, la mateixa norma preveu, amb més
o menys detall, diferents mecanismes tant pel que fa a la transparència
com a la participació.
La regulació catalana del govern obert constitueix una novetat en el
conjunt de normes que s’han aprovat a Espanya en matèria de transparència. De fet, són poques les normes que incorporen explícitament els
principis del govern obert com també poques les administracions públiques que han impulsat iniciatives per aplicar els seus principis en el seu
funcionament i activitat (com ara, Extremadura, Castella i Lleó o Aragó).
Això no obstant, l’absència d’un impuls normatiu al govern obert en la
majoria de normes estatals i autonòmiques sobre transparència no s’ha
de considerar com un límit al desenvolupament del govern obert, que
pot ser compensat amb un lideratge decidit dels responsables polítics,
la implicació dels treballadors públics en el foment de la transparència
i la participació i la complicitat activa de la ciutadania accedint a la informació, participant activament en les administracions públiques i col·
laborant amb aquestes en el desenvolupament de les seves activitats.
1.2 Tecnologia i innovació al servei de la contractació pública
En l’actualitat, el govern obert s’estén gràcies a l’extensió de l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument per a
canalitzar la relació entre les administracions públiques i la ciutadania i
de la innovació com a valor que promou la millora continua de l‘activitat
de les administracions públiques amb la col·laboració de la ciutadania.
A. Les tecnologies de la informació i la comunicació com a canal de
la contractació oberta
L’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació per
les administracions públiques i en les seves relacions amb la ciutadania és un dels motors del govern obert. De fet, l’impuls del govern
obert està estretament relacionat amb l’evolució de les tecnologies
de la informació i la comunicació i el seu ús per la ciutadania, que ha
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fomentat la transparència, l’intercanvi d’informació, la innovació i la
col·laboració.
L’ús generalitzat de les tecnologies de la informació i la comunicació per
la ciutadania i l’extensió de les tecnologies 2.0 (xarxes socials, blogs i
wikis, etc.) han contribuït de manera significativa a l’impuls del govern
obert. De fet, es pot observar que l’interès pel govern obert s’ha anat
manifestant en paral·lel a l’extensió d’internet, els mitjans de comunicació social, els telèfons intel·ligents, l’accés i l’intercanvi d’informació en
temps real que amb el temps s’ha anat traslladant també a les relacions
entre les administracions públiques i la ciutadania.
En particular, l’extensió de les tecnologies 2.0 ha estat un dels motors
del govern obert en la mesura que ha facilitat la transparència de les
administracions públiques i el seu diàleg amb la ciutadania. Com afirma
Cruz-Rubio, «amb l’ús de la Web 2.0 (Government 2.0) i xarxes socials,
es persegueix facilitar la comunicació, l’“escolta activa” i la participació,
aprofitar el coneixement i l’experiència dels ciutadans per a ajudar en
el disseny de polítiques i provisió de serveis públics, i la col·laboració
(en xarxa) dins i entre les administracions públiques i més enllà» (CruzRubio, 2014).
A més, no es pot desconèixer el paper de les tecnologies cíviques que
amb el temps han anat adquirint més rellevància com a instrument per
a canalitzar la col·laboració ciutadana en el govern obert. Aquestes
són utilitzades cada dia amb més freqüència per la ciutadania per a
promoure la transparència, canalitzar la participació i contribuir a la lluita
contra la corrupció (Magallón Rosa, 2014).
Així doncs, el govern obert no només utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per incrementar l’eficàcia administrativa sinó que
també busca enfortir l’apertura i la transparència de les administracions
públiques a través de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, que faciliten l’intercanvi de la informació i la interacció entre les
administracions públiques i la ciutadania. Per això, generalment s’afirma
que el govern obert és quelcom més que l’administració electrònica.
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En l’àmbit de la contractació pública, les tecnologies de la informació
i la comunicació han anat adquirint una importància significativa en la
darrera dècada. Paral·lelament, l’ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació en la contractació pública ha estat objecte d’impuls
normatiu en els darrers anys.
En primer lloc, les tecnologies de la informació i la comunicació han
adquirit un paper rellevant com a instrument per a millorar l’eficàcia i per
a incrementar la transparència dels procediments de contractació. En
aquesta direcció és clara la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer del 2014 sobre contractació pública
en reconèixer que «els mitjans d’informació i comunicació electrònics
poden simplificar enormement la publicació dels contractes i augmentar
l’eficiència i la transparència dels procediments de contractació. Han
de convertir-se en el mètode estàndard de comunicació i intercanvi
d’informació en els procediments de contractació» (considerant 52).
Aquest reconeixement s’ha plasmat en l’impuls de diferents iniciatives
que han permès incrementar la transparència en la contractació pública
a través de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
(per exemple, creant el perfil de contractant) i facilitar la comunicació i
l’intercanvi de documentació entre els òrgans de contractació i els licitadors. Això no obstant, tot i els positius efectes que es reconeixen a l’ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació en la contractació
pública, el grau d’implantació efectiva de la contractació electrònica és
molt inferior al que inicialment s’esperava (Comisión Europea, 2010).
En segon lloc, les tecnologies de la informació i la comunicació estan
adquirint un paper rellevant com a instrument per a incrementar la
participació i la col·laboració ciutadana en la contractació pública. En
efecte, com s’anirà exposant en les properes pàgines, les tecnologies
de la informació i la comunicació poden tenir un impacte positiu en
l’apertura de la contractació pública alhora que faciliten la participació
i la col·laboració en la supervisió i el control de l’activitat contractual.
Així doncs, la contractació oberta és quelcom més que la contractació
pública electrònica. La contractació pública electrònica persegueix
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incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació en la
contractació pública amb la finalitat principal de millorar l’eficàcia i
l’eficiència dels procediments de contractació pública. La contractació
oberta és quelcom més ambiciós que es concreta en la millora de la
transparència i la participació en la contractació pública. En qualsevol
cas, no es pot desconèixer l’estreta vinculació entre ambdós projectes
ja que, de fet, la contractació electrònica produeix dades en formats
electrònics que poden afavorir la contractació oberta. Per això, malgrat el que s’ha dit cal tenir present que, en ocasions, contractació
electrònica i contractació oberta es poden fusionar en un únic concepte amb l’objectiu comú de millorar l’eficàcia, la transparència i la
participació en la contractació pública.
L’impuls comú a la contractació electrònica i la contractació oberta
Prozorro és la plataforma de contractació electrònica d’Ucraïna a través
de la qual el govern no només ha eliminat el paper en la tramitació dels
procediments de contractació sinó que també ha aconseguit disminuir
sensiblement els costos (entre el 10 i el 20%) i el nivell de corrupció existent
a través de l’increment de la transparència en la contractació, l’anàlisi de
les dades generades i la plena rendició de comptes en la contractació
pública. Prozorro ha estat guardonada amb el primer premi de l’Open
Government Awards 2016 atorgats a la cimera global de l’Aliança per al
Govern Obert celebrada a París.1

B. La innovació com a motor de la contractació oberta
La contractació oberta també està estretament vinculada a la innovació. La innovació persegueix millorar l’activitat de les administracions
públiques a través de la introducció de noves normes o procediments
que tinguin un impacte significatiu en la generació de valor públic. En
el govern obert, la innovació no només sorgeix en el si de les mateixes
administracions públiques sinó també de la ciutadania.
Tanmateix, no qualsevol canvi que introdueixin les administracions públiques es pot considerar com a manifestació de la innovació. Cal que
1. https://prozorro.gov.ua (darrera consulta: desembre 2016).
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la innovació suposi canvis ambiciosos, radicals, que inclús arribin a
trencar les regles del joc existents (Cerezo Peco, 2016; Mulgan i Albury,
2003). De fet, perquè hi hagi innovació cal que existeixin noves idees
aplicades, que responguin a una necessitat específica o problema, que
puguin involucrar canvis deliberats en el comportament dels agents,
les pràctiques, els processos i/o productes, que millorin el desenvolupament institucional i generin resultats observables, que agreguin valor
públic, contribueixin a l’enfortiment institucional i, en darrera instància,
millorin la qualitat de vida dels ciutadans (Ramírez-Alujas, 2010).
La innovació no és una finalitat en si mateixa sinó un instrument per
a incrementar el govern obert i, en general, per a millorar l‘eficàcia i
eficiència pública, la igualtat, la competitivitat, així com per a garantir
la integritat pública i prevenir millor la corrupció.
1.3 La contractació oberta
La contractació oberta busca incrementar la transparència, fomentar la
participació en les licitacions i facilitar el control del desenvolupament
de l’activitat de contractació pública a través de la col·laboració ciutadana que persegueix analitzar i supervisar la contractació i identificar
irregularitats per posar-les en coneixement de les autoritats competents
per a la seva investigació i, en el seu cas, sanció.
En primer lloc, la contractació pública persegueix incrementar la transparència de la contractació pública per a permetre un millor coneixement, seguiment i control per part de la ciutadania. En particular, la
difusió d’informació sobre contractació pública en formats oberts facilita
la seva presentació gràficament perquè sigui fàcilment comprensible
per a la ciutadania, fet que permet la seva reutilització.
En segon lloc, la contractació oberta busca millorar la participació ciutadana en la contractació pública, la qual cosa es tradueix no només en
la presentació de projectes a les licitacions públiques que incrementin
la competitivitat dels processos de contractació pública sinó també
en l’ús de les dades difoses per les administracions públiques per a
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poder analitzar l’activitat contractual i d’aquesta manera tenir-ne un
millor coneixement i participar en la presa de decisions vinculades a la
contractació. A més, la col·laboració ciutadana també es concreta en
l’àmbit de la contractació pública en el retorn que la ciutadania fa a les
administracions públiques sobre l’activitat contractual, per exemple,
informant o denunciant irregularitats o casos de corrupció, o impugnant
determinades decisions que vulnerin la normativa vigent.

2. Els beneficis de l’apertura de la contractació pública
La contractació oberta no és una finalitat en si mateixa. Els diferents mecanismes que es posen en funcionament per a canalitzar la transparència
i la participació en el marc de la contractació pública contribueixen a
més rendició de comptes de les administracions públiques, que permet
un millor control de la ciutadania sobre la activitat contractual. Alhora
aquests mecanismes permeten aproximar la ciutadania a les administracions públiques, contribuint d’aquesta manera a millorar la confiança
ciutadana en les administracions públiques i a enfortir l’afecció ciutadana
a aquestes. En efecte, la millora de la confiança en les institucions, que
s’ha vist particularment minvada al llarg dels anys de crisi econòmica i
de legitimitat de les administracions públiques, és una de les principals
conseqüències positives que es pot derivar de l’extensió de la contractació oberta. Alhora, la millora de la confiança en les institucions es pot
traduir en una afecció ciutadana més gran (OECD, 2010).
Però a més d’aquest impacte general en la contractació pública, l’apertura de la contractació pública té un impacte positiu específic en la
consecució dels principis que, amb caràcter general, regeixen aquesta
activitat pública (art. 2 Directiva 2014/24/UE i art. 1 TRLCSP). A més,
la contractació oberta també pot tenir una incidència positiva en la garantia de la integritat pública i la prevenció dels conflictes d’interessos
i la lluita contra la corrupció en la contractació pública.
En primer lloc, la contractació oberta pot tenir un efecte positiu en la
lliure concurrència en la contractació pública. La contractació oberta es
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basa en la millora de la transparència i la participació que són els fonaments de la lliure concurrència. En efecte, com recorda el preàmbul dels
Principis Globals per a les Contractacions Obertes, també una àmplia
divulgació i participació en les contractacions públiques contribuirà que
aquestes siguin més competitives i justes, millorant l’execució contractual
i assegurant l’assoliment dels resultats previstos. Les empreses poden
accedir a més dades que els poden ser útils per a conèixer millor el funcionament de la contractació pública, identificar oportunitats de negoci
i ajustar les seves estratègies en funció de les anàlisis que es realitzin
de la contractació pública. En aquesta direcció, es pot portar a col·lació
l’experiència d’Eslovàquia i Ucraïna, on s’ha constatat que l’aplicació de
la contractació oberta ha permès incrementar els licitadors entre un 50 i
un 100%, sovint de petites empreses.2 A més, la contractació oberta pot
tenir un impacte positiu per evitar la col·lusió que es pot produir quan els
licitadors es posen d’acord per a fixar el preu o qualsevol altra condició
de les licitacions, per repartir-se el mercat, per eliminar ofertes o per rotar
l’adjudicatari d’un contracte (Heimler, 2012). De totes maneres, no es
pot desconèixer que quan hi ha més informació la col·lusió pot ser més
fàcil d’assolir ja que permet als licitadors arribar a acords entre ells amb
més facilitat (Autoritat Catalana de la Competència, 2010).
En segon lloc, la contractació oberta pot afavorir la igualtat en la contractació. Com afirma el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (sentència
Comissió contra Espanya de 16 de setembre del 2013, assumpte T-2/07,
apartat 73) «el principi d’igualtat de tracte implica, en particular, una obligació de transparència per a permetre a l’entitat adjudicadora garantir el
seu respecte […]. El principi de transparència, que constitueix el corol·lari
del principi d’igualtat de tracte, té essencialment per objecte garantir que
no hi hagi risc de favoritisme i arbitrarietat per part de l’entitat adjudicadora […] i controlar la imparcialitat dels procediments d’adjudicació […]».
En tercer lloc, la contractació oberta també pot tenir un impacte positiu en la millora de la transparència de la contractació pública. Des

2. http://www.open-contracting.org/2016/05/20/open-contracting-good-business/ (darrera consulta: desembre 2016).
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d’un punt de vista general, com afirma Tim Berners-Lee, «les dades
de les administracions públiques s’estan posant en línia per augmentar
la rendició de comptes, facilitar informació útil per al món, i perquè les
administracions públiques del país i del món funcionin de manera més
eficient» (Berners-Lee, 2009). Però, a més, la contractació oberta persegueix difondre la informació en formats que permetin que qualsevol
licitador pugui obtenir no només informació sobre una licitació sinó també
que pugui fer un seguiment dels procediments d’adjudicació i contribuir
d’aquesta manera a incrementar la transparència. En aquest sentit, com
ha recordat en nombroses ocasions el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, les finalitats de la transparència en la contractació pública són,
per una banda, que «tots els licitadors raonablement informats i normalment diligents puguin comprendre el seu abast exacte i interpretar-los
de la mateixa manera» i, per una altra banda, que «l’entitat adjudicadora
pugui comprovar que efectivament les ofertes presentades pels licitadors
responen als criteris aplicables al contracte de què es tracta» (per a
totes, vg. la sentència Comissió contra Espanya de 16 de setembre del
2013, assumpte T-2/07, apartat 73). En general, com observa Tschorne,
«comptar amb informació de qualitat i en forma oportuna permet fer més
eficient i eficaç la presa de decisions en els processos de planificació,
disseny, construcció, explotació i fiscalització de les obres públiques;
disminuir els riscos financers i d’operació en la prestació dels serveis i
donar compte a les autoritats i a la ciutadania en general de la gestió de
les obres i dels serveis compromesos» (Tschorne Berestesky, 2012, 166).
A més, el govern obert permet assolir altres principis estretament vinculats a la contractació pública. En particular, la contractació oberta por
contribuir a la millora de l’eficiència en la utilització dels fons destinats
a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis
(arts. 1 i 22 TRLCSP). De la mateixa manera, la implicació ciutadana en
la contractació pública pot assegurar que les polítiques són enfocades
millor i adreçades a les necessitats de la ciutadania (OECD, 2010).
D’aquesta manera, es pot facilitar que les administracions públiques
no celebrin contractes que no siguin necessaris per al compliment i
realització de les seves finalitats institucionals (art. 22 TRLCSP), és a
dir, que les administracions públiques actuïn amb eficàcia.

25 ı Go ver n Obert

El govern obert també pot tenir un impacte efectiu en la millora de
l’economia del contracte facilitant l’obtenció del preu adequat per a
l’efectiu compliment del contracte (art. 87 TRLCSP). De fet, el govern
obert facilita la superació de les asimetries de la informació que poden
sorgir entre les administracions públiques i els licitadors, que poden
concretar-se en que s’acabi pagant un preu superior que el de mercat
perquè els licitadors tenen bé un millor coneixement del mercat, bé
informació rellevant que no està a disposició de l’administració contractant. Respecte d’això, s’ha pogut observar a diversos països que
les iniciatives per obrir la contractació pública han permès estalviar fins
a un 14% de recursos públics.3
En darrera instància, però no menys important, la contractació oberta
pot tenir un impacte significatiu en la promoció de la integritat pública i en la prevenció dels conflictes d’interessos i la lluita contra la
corrupció (López Pagán, 2016). Tot i que és difícil trobar indicadors
objectius, en els darrers anys s’ha observat l’increment de casos
de corrupció en la contractació pública. Així, tres de cada deu empreses que van participar en una licitació a la Unió Europea (32%)
consideren que la corrupció els va impedir adjudicar-se el contracte
(European Commission, 2014a). Però a més, segons alguns càlculs,
la corrupció té unes conseqüències molt negatives en el desenvolupament econòmic i social d’un país. En efecte, segons un estudi de
la Comissió Europea, el 2008 la corrupció va incrementar el cost de
la contractació pública entre un 20 i un 25% i en alguns casos fins a
un 50% (European Commission, 2014b).
Qualsevol intent de prevenir i lluitar contra la corrupció passa perquè
aquesta es gestioni en un marc de transparència (Cerrillo i Martínez,
2012b). Però més enllà d’això, també l’increment de la participació
ciutadana en la definició de les necessitats, en l’anàlisi i el seguiment
de l’activitat contractual i en la identificació i denúncia d’irregularitats
poden tenir un impacte positiu. La contractació oberta pot generar

3. http://www.open-contracting.org/2016/05/20/open-contracting-good-business/ (darrera consulta: desembre 2016).
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nombrosos beneficis com a instrument en la lluita contra la corrupció
(Beke i Blomeyer&Sanz, 2015; Bertot, Jaeger, i Grimes, 2010; Davies
i Fumega, 2014).

3. L’impuls internacional de la contractació oberta
La contractació oberta, com el govern obert, s’ha incorporat a l’agenda
de nombrosos estats gràcies a l’impuls internacional.
Sovint es destaca que l’adopció del Memoràndum sobre transparència
i govern obert adoptat en les primeres hores del mandat de l’expresident dels Estats Units Barack Obama el gener del 2009 és el punt
de partida de l’impuls actual pel govern obert. Aquest document real
ça el compromís de la seva administració amb la creació d’un nivell
sense precedents d’apertura en el govern a través d’un sistema de
transparència, participació i col·laboració per a enfortir la democràcia
i promoure l’eficiència i l’eficàcia en el govern.
Des de llavors, diferents països tant desenvolupats com en vies de
desenvolupament de les diferents regions del món han posat en marxa
projectes i mesures per fomentar el govern obert. Aquestes accions
s’estan duent a terme en el marc de diverses iniciatives que s’estan
impulsant a nivell internacional per a fomentar el govern obert i acompanyar les administracions públiques i la ciutadania en el procés d’incorporació dels seus principis en la contractació pública.
Respecte d’això, cal fer referència a l’Aliança per al Govern Obert (Open
Government Partnership) creada el 2011 per vuit estats i que avui
dia compta amb la participació de més de vuitanta. Aquesta iniciativa
busca l’establiment de compromisos dels governs per promoure la
transparència, apoderar la ciutadania, combatre la corrupció i utilitzar
les TIC per millorar la governança.4

4. http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_Booklet_Spanish_Digital.
pdf (darrera consulta: desembre 2016).
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En el marc de l’Aliança per al Govern Obert es poden identificar diferents estats que estan impulsant projectes de contractació oberta.
De fet, avui en dia més d’una cinquantena d’estats estan impulsant
projectes per fomentar les compres obertes en el marc de l’Aliança per
al Govern Obert, algun dels quals ha tingut un reconeixement en els
premis sobre govern obert atorgats a la cimera global de l’Aliança per
al Govern Obert celebrada a París el desembre del 2016.5
Precisament en la Declaració de París adoptada en aquesta cimera
es reafirma el compromís de continuar endavant amb les reformes del
govern obert sobre la transparència, avançar de manera significativa en
la participació i la rendició de comptes i crear aliances innovatives entre
la societat civil i les administracions públiques que permetin uns serveis
públics i uns processos decisoris més col·laboratius.6 A més, entre les
accions col·lectives proposades pels governs i la societat civil a la cimera se n’inclou una relativa a la contractació oberta en la qual s’afirma
que s’aposta perquè els procediments de contractació siguin oberts
per defecte, a través de la publicació dels contractes i de la informació
sobre els procediments de contractació, d’acord amb els estàndards
de dades obertes amb la finalitat d’ajudar a lluitar contra la corrupció,
incrementar la competitivitat i millorar la prestació de serveis implicant
a la societat civil i a l’empresa en tot el procediment de contractació.7
En els darrers anys, la contractació oberta ha estat impulsada de
manera significativa per l’Aliança per a la Contractació Oberta (Open
Contracting Partnership) creada el 2012. Aquesta organització persegueix afavorir la difusió, les dades i la implicació per aconseguir una
major economia, equitat i eficàcia en la contractació pública.8 A aquests
efectes, l’Aliança realitza accions de suport per promoure el canvi de
l’opacitat a l’apertura i a tots aquells que vulguin implementar projectes

5. https://www.opengovawards.org/2016Results (darrera consulta: desembre 2016).
6. http://www.opengovpartnership.org/about/paris-declaration (darrera consulta: desembre 2016).
7. https://paris-declaration.ogpsummit.org (darrera consulta: desembre 2016).
8. http://www.open-contracting.org/about/ (darrera consulta: desembre 2016).
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de contractació oberta o adoptar l’estàndard de dades de contractació
oberta. A més, elabora guies per a la implementació de la contractació
oberta, i disposa d’un ampli repositori d’experiències en matèria de
contractació oberta. L’Aliança per a la Contractació Oberta va elaborar
el 2014 l’estàndard de dades de contractació oberta, al qual es farà
referència posteriorment. En l’actualitat, l’Aliança per a la Contractació
Oberta està donant suport a administracions públiques i entitats socials
de més de vint-i-cinc països.
El compromís internacional amb la contractació oberta també es va
plasmar a la cimera anticorrupció celebrada a Londres el maig del
2016, on més de quaranta estats van manifestar el seu compromís
per la contractació oberta. En el seu comunicat final subscrit pels estats participants s’afirma que «assegurarem que els contractes públics
s’adjudiquen i es gestionen de manera oberta, responsable, equitativa,
d’acord amb la llei aplicable –fent la contractació pública oberta per
defecte– de manera que els ciutadans i les empreses poden tenir un
registre públic transparent de com es gasta el diner públic. Farem un
ús més gran de la contractació electrònica (e-procurement) per fer els
procediments de contractació pública més transparents. Treballarem
amb les empreses i la societat civil per assegurar la rendició de comptes i treballarem per facilitar, en formats usables i reusables, dades
obertes compartibles i oportunes i documents sobre les activitats de
contractació pública, coherents amb la legislació vigent. Particularment emfasitzem la importància de la integritat en els sectors de la
contractació que afecten el dia a dia de la gent i en aquells que són
particularment vulnerables a la corrupció».9 Mesos més tard, la cimera
del G20 celebrada el setembre del 2016 a Hangzhou va adoptar un pla
anticorrupció 2017-2018 que preveu que el G20 promogui la màxima
transparència en el sector públic, fent especial referencia a la contractació pública sobre la base dels principis del G20 sobre dades obertes.10

9. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/522791/FINAL_-_AC_Summit_Communique_-_May_2016.pdf (darrera consulta:
desembre 2016).
10. https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Summit_documents/summit_documents_
node.html (darrera consulta: desembre 2016).
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A més d’aquestes iniciatives d’àmbit global, cal posar en relleu que
també s’ha impulsat la iniciativa Contracting 5 (C5) per cinc estats
(Colòmbia, França, Mèxic, Regne Unit i Ucraïna), que també persegueix
promoure l’apertura, la innovació, la integritat i la implicació empresarial
i social en la contractació pública passant de la contractació electrònica
(e-procurement) a la contractació oberta (o-procurement).

4. La transparència i dades obertes sobre contractació
pública
La transparència és el primer pilar de la contractació oberta i, en general, és un principi de la contractació pública.
La transparència persegueix que la ciutadania pugui tenir un coneixement efectiu de l’activitat de contractació pública, dels procediments
que se segueixen, dels contractes que es liciten i s’adjudiquen i de
l’execució que se’n fa. La transparència també facilita que la ciutadania pugui participar i col·laborar en la contractació pública donant
la seva opinió sobre els contractes que es volen licitar o supervisant-ne i controlant-ne l‘execució. Alhora, la transparència permet
que les administracions públiques puguin rendir comptes de la seva
activitat contractual (Gimeno Feliu, 2016). A més, la transparència
també esdevé un mecanisme que té un impacte positiu en la garantia
de la integritat pública i, alhora, en la lluita contra la corrupció en la
contractació pública. Com observa Moreno Molina «la transparència
és un arma eficaç en la lluita contra la corrupció i els fraus de tot
tipus respecte dels fons públics» (Moreno Molina, 2008). En síntesi,
com recorda el preàmbul de la Llei 19/2013, «només quan l’acció
dels responsables públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans
poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com
es gestionen els fons públics o sota quins criteris actuen les nostres
institucions podem parlar de l’inici d’un procés en què els poders
públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent
i que demana participació dels poders públics».

Contr a c tac i ó o b e r t a ı 30

Amb caràcter introductori, cal recordar que la transparència pública
va més enllà d’ésser un principi de la contractació oberta, és també
un principi de la contractació pública. La transparència persegueix
que els licitadors tinguin una informació clara i adequada sobre el
procés en el qual pretenen participar perquè puguin comprendre’n el
contingut. La transparència és un principi de la contractació pública
estretament relacionat amb el principi d’igualtat i amb el de lliure
concurrència.
La necessitat de garantir la igualtat en l’accés a les licitacions públiques
exigeix que en la fase de preparació del procediment de contractació
hagi un alt nivell de publicitat a fi que totes les empreses interessades
puguin conèixer la licitació i preparar, si escau, la seva proposta. En la
fase d’adjudicació, és necessari que els procediments de licitació es
desenvolupin amb la màxima transparència possible. Així s’ha manifestat clarament el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la coneguda
sentència Teleaustria de 7 desembre del 2000, assumpte C-324/98,
on s’afirma que «l’obligació de transparència que recau sobre l’entitat
adjudicadora consisteix a garantir, en benefici de tot licitador potencial,
una publicitat adequada que permeti obrir a la competència el mercat
de serveis i controlar la imparcialitat dels procediments d’adjudicació»
(apartat 62).
La garantia de la lliure concurrència també reclama que hi hagi publicitat
en la contractació pública. En aquesta direcció el Tribunal de Justícia de
la Unió Europea, en la sentència Comissió contra França de 26 de setembre del 2000, assumpte C-225/98, observa que «aquestes normes
[de publicitat que preveu la Directiva 93/37] tenen per objecte promoure
el desenvolupament, en l’àmbit comunitari, d’una competència efectiva
en el sector dels contractes públics d’obres, garantint als licitadors
potencials procedents dels altres estats membres la possibilitat de
respondre a les diferents ofertes en condicions comparables a les dels
licitadors nacionals» (apartat 34).
Totes aquestes idees s’han anat recollint en la legislació sobre contractació pública, que ha previst diferents instruments que persegueixen
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garantir la màxima informació als interessats i ciutadans sobre cada
etapa del procediment de contractació en funció dels interessos en joc
i de la necessitat de garantir la igualtat i la competència entre els licitadors. A més, la legislació sobre transparència i accés a la informació
també recull diferents drets i obligacions que persegueixen incrementar
el coneixement de la ciutadania sobre el funcionament i l’activitat de
les administracions públiques i, en particular, la contractació pública. A
més, més enllà d’aquestes normes, altres mecanismes de transparència pública són el resultat de la iniciativa d’una administració pública o
d’entitats privades i socials que persegueixen incrementar o fomentar
la transparència pública sobre la base de la informació que han difós
prèviament les administracions públiques.
L’abast dels diferents mecanismes de transparència es troba determinat
generalment per les normes que els regulen i, en particular, per l’aplicació dels límits que aquestes defineixen a la transparència pública per
evitar el perjudici que es pogués ocasionar a altres drets o béns. Això
no obstant, en ocasions la transparència de la contractació pública es
troba fortament condicionada per altres qüestions com ara el lideratge
dels responsables públics, els coneixements dels tècnics o els recursos
que uns i altres tinguin a la seva disposició per a impulsar les polítiques
de transparència pública. L’ús que la ciutadania en general faci de la
informació que difonen les administracions públiques també pot condicionar la transparència de la contractació pública.
La contractació oberta tracta d’impulsar els mecanismes per a canalitzar la transparència en la contractació pública i també fer front als límits
o les dificultats que puguin sorgir en el seu funcionament. En aquesta
direcció són il·lustratius els Principis Globals per a les Contractacions
Obertes impulsats per l’Aliança per a la Contractació Oberta que destaquen la rellevància de la transparència en la contractació pública amb
relació als següents aspectes:
– Reconeixement del dret d’accés a informació relacionada amb la
formació, adjudicació, execució, compliment i acabament dels contractes públics.
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– La contractació pública es realitzarà en forma transparent i equitativa.
– Publicació oportuna, actual i sistemàtica d’informació suficient relacionada amb els contractes públics.
a) Contractes.
b) Estudis previs, documents de licitacions, avaluacions d’acompliment dels contractes, garanties i informes de supervisió i auditoria.
c) Informació referida a la formació del contracte (procés de planificació; mètode d’adjudicació i la justificació; abast i especificacions de cada contracte; criteri d’avaluació i selecció del licitant
adjudicat; oferents o participants del procés, els documents que
demostren la seva elegibilitat i les excepcions que els són aplicables; qualsevol conflicte d’interessos revelat; resultats de l’avaluació, incloent justificació de l’adjudicació; i identitat de l’adjudicatari
del contracte i qualsevol declaració de titularitat real realitzada).
d) Informació relacionada amb l’execució i el compliment dels contractes públics (informació sobre subcontractacions, modificacions
i ampliacions als contractes).
– Desenvolupament de sistemes per a recol·lectar, administrar, simplificar i publicar dades referides a la celebració, adjudicació, compliment
i acabament de contractes públics en un format obert i estructurat,
que presenti les dades de forma amigable i que en faciliti la recerca,
tot això de conformitat amb l’estàndard de dades de contractació
oberta.
– Informació pública dels contractes completa, amb les excepcions o
limitacions definides per la llei.
– Suport de la divulgació de la informació de les contractacions públiques evitant clàusules de confidencialitat, aplicant la confidencialitat de
manera restringida per tal que abasti només les excepcions permeses,
o incloent disposicions en les clàusules i condicions contractuals que
permetin la divulgació del contracte i de la informació relacionada.
Com es veurà a continuació, la legislació vigent i la pràctica de les
administracions públiques incorpora la majoria dels principis propostos
per l’Aliança per a la Contractació Oberta en matèria de transparència.
Això no obstant, hi ha determinats aspectes, com ara la informació que
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han de difondre les administracions públiques o el format en què han de
difondre les dades sobre contractació, en els quals encara hi ha marge
perquè les administracions públiques puguin avançar.
4.1 La difusió d’informació sobre contractació pública
La difusió d’informació pública, també coneguda com a transparència
activa, consisteix en la posada a disposició de la ciutadania per part de
les mateixes administracions públiques d’informació pública de manera
proactiva, és a dir, sense necessitat que sigui sol·licitada. Generalment
aquesta informació es difon a través de les tecnologies de la informació
i la comunicació tot i que encara es facilita gran quantitat d’informació
a través de les oficines d’atenció ciutadana i altres espais físics d’informació a la ciutadania.
En l’actualitat, les administracions públiques tenen l’obligació de difondre informació sobre els contractes públics.
Però no només les administracions públiques tenen l’obligació de difondre informació contractual. D’acord amb la legislació vigent, també tenen
aquesta obligació les entitats privades que durant el període d’un any
percebin una quantia superior a 100.000 euros o quan al menys un 40%
del total dels seus ingressos anuals tingui caràcter d’ajut o subvenció
pública, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.
A més, les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, que presten serveis públics o que
perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats
per qualsevol títol jurídic, o les persones físiques o jurídiques que duen
a terme activitats qualificades legalment com a serveis d’interès general
o universal també tenen l’obligació de facilitar informació relacionada
amb els contractes públics. En particular, hauran de facilitar, sense
que sigui necessari que els facin un requeriment, aquella informació
contractual directament relacionada amb l’exercici de les funcions o
potestats públiques, la gestió de serveis públics o la percepció de fons
públics. En aquests casos, l’Administració responsable de les funcions,
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fons o serveis serà l’encarregada de difondre les dades proporcionades
per les persones físiques o jurídiques.
Finalment, els contractistes, en general, també han de complir amb determinades obligacions de transparència. A aquest efecte, els contractes del sector públic han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de
facilitar informació establertes per la llei, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència.
Les clàusules relatives a la transparència
Les guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes públics subjectes a regulació harmonitzada en
procediments oberts elaborats per la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya han incorporat una clàusula
relativa al fet que l’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació
que es concreti (clàusula trenta-unena).11

Per a aconseguir una contractació oberta és necessari que les administracions públiques difonguin informació i dades suficients sobre la
contractació pública. Respecte d’això, cal observar com el llistat d’informació que han de difondre les administracions públiques és força
llarg. Això no obstant, la seva lectura permet veure que la majoria de la
informació que han de difondre les administracions públiques fa referència a la preparació i l’adjudicació dels contractes. Per això, pot resultar
útil ampliar la informació que difonen les administracions públiques,
per exemple, en relació amb les fases d’execució i de liquidació del
contracte. Com apunta Sanmartín, «la informació sobre aspectes com
les desviacions en els preus i en els terminis d’execució, l’aprovació de
contractes complementaris o el grau de subcontractació, és imprescindible per a fer un judici sobre la correcta gestió de la contractació
pública» (Sanmartín Mora, 2014). Així ho preveuen els Principis Globals
per a les Contractacions Obertes.

11. http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_
de_contractacio_administrativa/informes_recomanacions_instruccions_acords_i_
altra_documentacio/guies/Guies-per-a-la-redaccio-de-plecs/ (darrera consulta: desembre 2016).
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A aquest efecte, la legislació de transparència preveu un ampli llistat
d’informacions que han de difondre les administracions públiques i la
resta de subjectes obligats relacionades amb la contractació pública.
Aquesta informació fa referència a tots els contractes, inclosos els
patrimonials i els menors.
En particular, els subjectes obligats han de difondre la següent informació pública relativa als contractes públics (art. 13 Llei 19/2014):
– informació sobre les entitats i els òrgans de contractació (denominació exacta, telèfon i adreces postals i electròniques);
– informació sobre les licitacions en tràmit (tipus de contracte, objecte,
contingut econòmic, plecs de clàusules administratives i condicions
d’execució);
– informació sobre els contractes programats;
– informació sobre els contractes subscrits (objecte, import de la licitació i d’adjudicació, procediment utilitzat per a contractar i identitat
de l’adjudicatari, durada, nombre de licitadors, criteris d’adjudicació,
quadre comparatiu d’ofertes i les puntuacions respectives i acords i
informes tècnics del procés de contractació). Aquesta informació ha
fer referència, com a mínim, als darrers cinc anys;
– informació sobre les modificacions contractuals, les pròrrogues dels
contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades;
– dades del registre públic de contractes i del registre oficial de licitadors i empreses classificades;
– acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació;
– relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en
les consultes en matèria de contractació;
– resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de
les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també
els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes;
– dades estadístiques sobre els percentatges i el volum pressupostari
dels contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels procediments
establerts per la legislació de contractes del sector públic i volum
pressupostari contractat pels diversos adjudicataris en els darrers
cinc anys;
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Indicadors d’evolució de les adjudicacions
La Direcció General de Contractació Pública difon trimestralment a través
del seu web les dades relatives a les adjudicacions globals de l’Administració de la Generalitat, les adjudicacions per departaments i ens; les
adjudicacions per tipus de contracte, les adjudicacions segons procediment d’adjudicació, les adjudicacions per forma de tramitació així com les
dades relatives a la contractació menor a partir de la informació disponible
al Registre Públic de Contractes.12 Sobre la base d’aquestes dades, la
mateixa Direcció General elabora diversos informes temàtics de les adjudicacions contractuals anuals (per exemple, sobre la utilització del procediment obert, les tramitacions d’urgència, la baixa en les adjudicacions,
les PIME i empreses grans, les clàusules socials, les clàusules ambientals
o les clàusules d’arbitratge).13

– condicions i obligacions assumides pels gestors amb relació a la
qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei; els
drets i els deures dels usuaris, facultats d’inspecció, control i sanció
que pot exercir l’Administració amb relació a la prestació del servei i
procediment per a formular queixes o reclamacions en els contractes
de gestió de serveis públics i de concessió d’obres públiques.
En el cas de les entitats privades, també han d’informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci
de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les
administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum
general de l’empresa.
Això no obstant, com es pot constatar, la legislació sobre contractació pública no preveu l’obligació de difondre tota la informació a què
es refereixen els Principis Globals per a les Contractacions Obertes.
De totes maneres, aquesta situació pot resoldre’s fàcilment tenint en

12. http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-generalde-contractacio-publica-/seguiment-i-avaluacio-dels-contractes/indicadors-devoluciode-les-adjudicacions-trimestrals/ (darrera consulta: desembre 2016).
13. http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-generalde-contractacio-publica-/seguiment-i-avaluacio-dels-contractes/informes-tematics-deles-adjudicacions-contractuals-anuals/ (darrera consulta: desembre 2016).
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compte el caràcter mínim i general de les obligacions previstes per la
legislació de transparència.
La reputació dels contractistes
La reputació afecta l’execució dels contractes (Kachour, Mamavi, i Nagati,
2016). Per això, la informació sobre el nivell de compliment dels contractistes pot incrementar la qualitat de les licitacions i també pot ser un estímul
per a l’entrada de nous licitadors (Spagnolo, 2012).
L’articulació de sistemes de reputació dels contractistes pot ésser un instrument útil tant per a la mateixa administració pública, per a identificar
possibles riscos que puguin sorgir en l’execució del contracte i també per
a rendir comptes a la ciutadania com per als licitadors que poden tenir
un millor coneixement dels seus competidors. Així la cimera contra la corrupció celebrada a Londres el maig del 2016 anima als països a explorar
maneres de compartir informació rellevant sobre els licitadors per a evitar
que els licitadors corruptes puguin participar en les licitacions.
Ni la Directiva 2004/18/CE de 31 de març del 2004, ni la Directiva 2014/24/
CE de 26 de febrer del 2014 han facilitat l’ús d’aquest mecanisme.
Això no obstant, a Itàlia, el Decret legislatiu de 18 d’abril del 2016, núm.
50, preveu que l’Autorità Nazionale Anticorruzione impulsi un sistema de
reputació de les empreses així com les sancions i els incentius que s’han
d’aplicar relatius a les qualificacions de les empreses (rating di impresa)
en la valoració de les ofertes.

La informació s’ha de difondre a través de les seus electròniques o
llocs web de les administracions públiques. En aquesta direcció, per
exemple, a Catalunya, la Llei 19/2014 preveu la creació del Portal de
la Transparència com a instrument bàsic i general per a difondre la
informació pública. Aquest portal està organitzat i és gestionat per la
Generalitat de Catalunya i integra la informació de les administracions
locals. No obstant això, aquestes també podran crear els seus propis
portals de transparència que han d’interconnectar i d’integrar al Portal
de la Transparència. En particular, la informació relativa als contractes
públics s’ha de difondre en un espai diferenciat del Portal de la Transparència, configurat com una plataforma electrònica de publicitat específica en aquest àmbit. A dia d’avui, la majoria de les administracions
públiques catalanes disposen d’un portal de transparència.
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La difusió d’informació contractual per les administracions públiques catalanes
En els darrers anys, les administracions públiques han fet un gran esforç
per incrementar la informació contractual que difonen a través d’internet.
Com a exemple, es pot observar el Portal de la Transparència de l’Administració de la Generalitat, que difon de manera agrupada en una secció
específica tota la informació relativa a la contractació pública (contractació programada, licitacions en tràmit, contractes subscrits, execució dels
contractes, criteris interpretatius, acords i directrius, recursos i resolucions
judicials, estadístiques i registres de contractació i obres públiques).14
Això no obstant, la lectura del primer Informe sobre transparència, accés a
la informació pública i bon govern del Síndic de Greuges (juliol 2016) sobre
el compliment de les obligacions de la legislació catalana de transparència
i accés a la informació per part de l’Administració de la Generalitat i els ens
locals catalans mostra com encara hi ha força ens que no difonen tota la
informació prevista; s’observa més incompliment a mida que la població
va disminuint.
Si bé tant l’Administració de la Generalitat com la totalitat dels ens locals
de més de 50.000 habitants disposen d’informació sobre el perfil del contractant, en el cas dels municipis de 500 a 4.999 habitants és el 90,9% i
en els menors de 500 habitants el 82,5%.
El Síndic indica com a possible motiu d’aquesta situació la proximitat entre la data d’entrada en vigor de les obligacions de publicitat activa (1 de
gener del 2016) i el moment en què es van recollir les dades (febrer i març
del 2016).
Per altra banda, l’alt nivell de compliment de les obligacions de transparència en matèria contractual respecte d’altres àmbits pot estar justificat
per l’àmplia adhesió a la plataforma de contractació de la Generalitat de
Catalunya, de manera que se’n centralitza i facilita la difusió.

Els portals de transparència han de ser fàcilment localitzables i disposar d’un cercador per facilitar l’accés ràpid i comprensible a la
informació. Així mateix, han d’organitzar la informació de manera que
sigui fàcilment accessible i comprensible i ordenar-la temàticament
i cronològicament. En particular, la informació s’ha de difondre de
manera clara, estructurada i en format reutilitzable, permetent un

14. http://transparencia.gencat.cat/ca/Contractacio/ (darrera consulta: desembre 2016).
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accés fàcil i gratuït, complint les recomanacions de la Iniciativa d’Accessibilitat Web.
Respecte d’aquestes condicions cal destacar particularment que la
informació sigui comprensible. Aquesta característica té una rellevància
especial en l’àmbit de la contractació pública a la vista de la complexitat
que té la contractació pública i les dificultats que pot tenir la ciutadania
per a poder entendre-la adequadament. Per això, pot resultar útil que
les administracions públiques utilitzin aplicacions específiques per a
presentar la informació sobre contractació pública.
Tauler de comandament sobre contractació pública
Els taulers de comandament sobre contractació pública (public procurement dashboard) presenten les dades sobre contractació en un format i
configuració que faciliten el seguiment i la presa de decisions per part de
les administracions públiques. En ocasions aquests taulers de comandament també estan a disposició de la ciutadania perquè puguin conèixer
de manera senzilla, comprensible i agregada la informació sobre els contractes i puguin, en el seu cas, participar en la seva supervisió.
L’ONG Development Gateway ha desenvolupat un tauler de comandament, basat en programari lliure i en l’estàndard de dades de contractació
oberta, que sobre la base d’unes alertes (red flags) prèviament definides
permet identificar la possible existència d’irregularitats o casos de corrupció o els riscos que existeixin perquè puguin ser analitzats o investigats.
Aquest sistema també permet identificar les irregularitats més freqüents
en una determinada administració pública en matèria de contractació pública.15

A més, la informació contractual que es difon a través dels portals
de transparència ha de ser de qualitat, és a dir, ha de ser veraç i
objectiva i ser actualitzada de manera permanent indicant la data de
l’última actualització així com la de la següent actualització quan sigui
possible. Tanmateix, sovint la qualitat de la informació que difonen les
administracions públiques és diferent o no és de qualitat perquè conté

15. http://www.developmentgateway.org/2016/12/01/corruption-risk/ (darrera consulta:
desembre 2016).
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petits errors que dificulten l’anàlisi posterior de les dades (Czibik, Tóth, i
Fazekas, 2015). Amb freqüència les mateixes administracions públiques
són conscients d’aquestes circumstàncies i n’informen la ciutadania a
través de la inclusió a l’avís legal del portal de transparència de clàusules
com ara que l’administració pública no garanteix la fiabilitat, disponibilitat
i actualització de la informació disponible a la seva seu electrònica i que
l’ús que es faci d’aquesta informació es duu a terme per compte i risc de
l’usuari. Aquesta pràctica cal considerar-la contrària a la legislació vigent,
que persegueix garantir la qualitat de la informació.
La informació també ha de ser reutilitzable. En efecte, les administracions públiques, com s’exposarà posteriorment, han de facilitar la
reutilització de la informació difonent la informació sobre contractació
pública en formats reutilitzables.
Dades sobre contractació pública en formats reutilitzables
L’Ajuntament de Barcelona difon les dades sobre contractació pública en
formats que faciliten la seva consulta i reutilització. En particular, les dades
relatives a la publicitat de les licitacions, adjudicacions i formalitzacions
dels contractes, els resums trimestrals, el detall de la contractació menor,
les modificacions de contractes i les llistes de proveïdors es difonen en
dades obertes accessibles tant des del mateix portal de transparència de
l’ajuntament com des del seu portal de dades obertes.16

El compliment d’aquestes característiques (comprensibilitat, qualitat i
reusabilitat) té una gran importància per a garantir la transparència en la
contractació pública en la mesura que permet que la informació tingui
valor no només en si mateixa sinó també per la seva relació amb altres
dades. Respecte d’això, cal tenir present que tot i l’elevat volum d’informació que han de difondre les administracions públiques en matèria
contractual, si no es fa en uns formats que permetin la seva relació i,
per tant, comparació, pot tenir força limitacions a l’hora d’incrementar
realment la transparència. Per això, com es veurà posteriorment, és

16. http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/gestio-economica-i-administrativa i
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/CONTRACTES (darrera consulta: desembre 2016).
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important impulsar uns estàndards que permetin difondre la informació
d’acord amb uns mateixos criteris.
Més enllà de les característiques a què s’ha fet referència, les administracions públiques poden ampliar les obligacions relacionades amb la
difusió d’informació tant pel que fa al contingut de la informació difosa
com a les seves característiques en la mesura que es configuren per
la legislació vigent com a mínimes.
El compliment de les obligacions de transparència exigeix un canvi en
la manera com es gestiona, emmagatzema i recupera la informació
per facilitar no només una major eficàcia i eficiència administrativa sinó
per contribuir a l’increment de la transparència pública. En aquesta
direcció, cal incorporar les obligacions de transparència dins el cicle
de vida documental, de manera que es garanteixi l’accés efectiu de
la ciutadania a la informació pública, permetent a més la traçabilitat
dels documents fins a la font d’origen a través de la transparència per
disseny (Cerrillo i Martínez i Casadesús, 2016).
Transparència per disseny
En l’àmbit de la contractació pública, la iniciativa C5 impulsada per promoure la contractació oberta proposa potenciar l’automatització de la
publicació de les dades relatives al procediment de contractació perquè
els actors del mercat tinguin la possibilitat d’analitzar-les i innovar.17

Per a fer el seguiment del compliment de les obligacions de transparència, les administracions públiques han d’establir procediments
d’avaluació de la llei basats en indicadors objectius de transparència
que han de comptar amb la participació d’experts independents i de
la ciutadania. A més, també es preveu que el Síndic de greuges hagi
d’avaluar periòdicament el compliment de les obligacions de transparència a què s’ha fet referència.

17. http://www.gob.mx/sfp/articulos/mexico-lanza-con-gobiernos-de-otros-cuatro-paisesiniciativa-mundial-para-transparentar-contrataciones-publicas?idiom=es (darrera consulta: desembre 2016).
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A més, al marge de l’avaluació que facin les mateixes administracions
públiques existeixen diverses iniciatives que avaluen el nivell de transparència de les administracions públiques catalanes com els índexs
de transparència de les comunitats autònomes i dels ajuntaments de
Transparència Internacional o el projecte Infoparticipa impulsat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural. A
més, el compliment de les obligacions és avaluat periòdicament pel
Síndic de Greuges.
Avaluació del compliment de les obligacions de transparència en la contractació pública
L’Índex de Transparència de les Comunitats Autònomes elaborat per
Transparència Internacional Espanya valora el nivell de transparència de
les administracions autonòmiques i el seu compliment de les obligacions
previstes a la legislació bàsica de transparència.
Pel que fa al nivell de transparència en la contractació pública, el 2016, Andalusia, La Rioja, Madrid i el País Basc han obtingut la màxima puntuació
pel que fa al compliment de les obligacions de transparència en matèria
contractual. Catalunya, juntament amb Astúries i Múrcia, han obtingut 92,6
punts situant-se en segona posició en aquest rànquing.
Aquesta puntuació mesura el nivell de transparència en la contractació, les
subvencions, els convenis i els costos dels serveis. En particular, pel que
fa a la contractació pública, aquest indicador valora: publicació immediata
dels contractes amb indicació de l’objecte, l’import de licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals en el
seu cas s’hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en cada un i
la identitat dels adjudicataris; publicació periòdica dels contractes menors
amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris; publicació de
les modificacions dels contractes; informació sobre la composició, forma
de designació i convocatòries de les meses de contractació; publicació de
les actes de les meses de contractació; publicació de les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de
contractes del sector públic; informació del fet que es publiquen els contractes a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (INCAU 2016).18

18. http://transparencia.org.es/incau-2016/ (darrera consulta: desembre 2016).
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Les obligacions de transparència previstes en la legislació sobre transparència i accés a la informació pública a què s’ha fet referència, s’han
de complementar amb les que preveu la legislació de contractació pública, que disposa altres mecanismes a través dels quals es manifesta
la transparència en la preparació i l’adjudicació dels contractes públics.
En primer lloc, cal fer referència a la publicació d’anuncis de licitació
d’un contracte o de la seva adjudicació en el Butlletí Oficial de l’Estat,
en el Diari Oficial de la comunitat autònoma o en el de la província, així
com, si escau, en el DOUE. Els diaris oficials també han de difondre
els contractes adjudicats. Això no obstant, com destaca la Decisió del
Consell de 2 d’agost del 2016 en relació al dèficit d’Espanya, Espanya
destaca per una baixa taxa de publicació dels anuncis de contractes.
En segon lloc, també es preveu la difusió a través del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, que és el punt de difusió de diferents
dades i informacions referents a l’activitat contractual de l’òrgan de
contractació, com ara els anuncis d’informació prèvia, les licitacions
obertes o en curs i la documentació relativa a aquestes, les contracta
cions programades i qualsevol altra informació útil de tipus general,
com punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se
per relacionar-se amb l’òrgan de contractació. Els contractes adjudicats
també s’han de difondre al perfil de contractant.
En tercer lloc, els plecs i la documentació complementària dels contractes que s’han de difondre a través de les tecnologies de la informació
i la comunicació i, a més, també es poden enviar als interessats prèvia
sol·licitud.
En quart lloc, el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores en l’àmbit
de les administracions públiques catalanes o el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat, que contenen informació de
les empreses (personalitat i capacitat d’obrar; extensió de les facultats
dels representants o apoderats; autoritzacions o habilitacions professionals; dades relatives a la solvència econòmica i financera; classificació;
prohibicions de contractar que els afectin) i que és públic per a tots
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els que tinguin interès legítim a conèixer el seu contingut amb els límits
que preveu la legislació de transparència.19
En cinquè lloc, la plataforma de contractació, que permet donar publicitat a través de les tecnologies de la informació i la comunicació a
les convocatòries de licitacions i els seus resultats així com qualsevol
altra informació que es consideri rellevant relativa als contractes que se
subscriguin per part de les diferents administracions públiques.
Plataforma de serveis de contractació pública
La Plataforma de serveis de contractació pública és el portal per a la difusió
d’informació sobre la contractació pública de l’Administració de la Generalitat i els perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. La plataforma
també facilita l’accés a la informació d’altres administracions públiques
catalanes. A més, la plataforma ofereix diversos serveis d’interès per als
licitadors (perfil del licitador, punt de trobada, bústia d’innovació, etc.).20

En sisè lloc, el Registre Públic de Contractes, on han de constar els
contractes adjudicats per l’Administració de la Generalitat, les seves
entitats autònomes i la resta d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de l’Administració de la
Generalitat, així com les modificacions, les pròrrogues o variacions de
terminis i l’extinció dels contractes. Les administracions locals també
han d’informar al Registre Públic de Contractes dels contractes formalitzats i els que estan en licitació als efectes de facilitar la consulta a la
informació sobre la contractació pública.21
Tot i les nombroses obligacions de transparència previstes en la legislació sobre contractació pública que tenen les administracions públiques,
una anàlisi de la seva aplicació mostra el baix nivell de compliment, la
qual cosa s’ha considerat com un motiu per a incrementar els preus

19. https://reli.gencat.cat (darrera consulta: desembre 2016).
20. https://contractaciopublica.gencat.cat/ (darrera consulta: desembre 2016).
21. https://registrepubliccontractes.gencat.cat (darrera consulta: desembre 2016).
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amb els quals s’adjudiquen els contractes (Coviello & Mariniello,
2014).
La transparència de la contractació pública també es veu condicionada
pels procediments que s’utilitzin en l’adjudicació dels contractes. Per
aquest motiu, a l’expedient de contractació s’ha de justificar adequadament l’elecció del procediment d’adjudicació i els criteris que es tinguin
en compte per a adjudicar el contracte (art. 109.4 TRLCSP). Respecte
d’això, la Decisió del Consell de 2 d’agost del 2016 recorda que a
Espanya destaca un ús relativament elevat del procediment negociat
sense publicació prèvia en comparació amb altres estats membres, la
qual cosa es tradueix en una baixa competència d’empreses d’altres
països i, sovint, un augment de la despesa de les administracions
públiques. En relació amb aquesta qüestió, resulta d’interès portar a
col·lació el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, que, en sintonia amb el previst a la
Directiva 2014/24/UE, limita els supòsits en què es pot utilitzar el procediment negociat i elimina la possibilitat d’utilitzar com a procediment
d’adjudicació el procediment negociat sense publicitat per raó de la
quantia (en una línia semblant, per al sector públic estatal, vg. l’Acord
del Consell de Ministres, de 16 de desembre del 2016). La motivació
de l’adjudicació també és un instrument necessari per a garantir la
transparència de l’adjudicació dels contractes, facilitant al licitador exclòs o al candidat descartat els motius de la decisió, fet que, si escau,
li permetrà interposar els recursos contra la decisió d’adjudicació.
Cal destacar un aspecte innovador de la regulació vigent en matèria de
transparència, que és la previsió d’un règim sancionador amb l’objectiu
de garantir el compliment de les obligacions previstes a la normativa i,
en darrera instància, el dret de la ciutadania d’accedir a la informació
pública. Entre les infraccions molt greus que, per exemple, preveu la
legislació catalana de transparència s’inclou incomplir les obligacions
i els deures de publicitat aplicant de manera manifestament injustificada els límits previstos, donar informació parcial o ometre o manipular
informació rellevant amb l’objectiu d’influir en la formació de l’opinió
ciutadana, o ocultar l’existència d’informació pública per impedir-ne el
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coneixement i l’accés. Entre les infraccions greus es recull la de donar
informació incompleta o parcial, facilitar deliberadament la informació en un format o unes condicions que n’impedeixin o en dificultin
manifestament la comprensió, exigir una sol·licitud prèvia o l’obtenció
d’una llicència tipus per a reutilitzar la informació si aquest requisit no
és exigible, incomplir els terminis establerts per a facilitar la informació
sol·licitada i subministrar la informació amb la voluntat de dificultar-ne
la comprensió o la valoració.
La comissió d’aquestes infraccions per part dels alts càrrecs pot suposar la destitució del càrrec, la multa d’entre 6.001 i 12.000 euros o la
inhabilitació per a ocupar un alt càrrec durant un període d’entre un any
i cinc anys en el cas de cometre una infracció molt greu o la suspensió
de l’exercici del càrrec entre tres i sis anys, multa d’entre 600 i 6.000
euros o la inhabilitació per a ocupar un alt càrrec durant un període
màxim d’un any en el cas de les infraccions greus.
Finalment, pel que fa a la garantia de les obligacions de transparència
s’ha de fer referència a la possibilitat d’interposar un recurs especial
en matèria de contractació davant el tribunal administratiu de recursos
contractual que correspongui en relació amb els anuncis de licitació,
els plecs, els documents contractuals que estableixin les condicions
que hagin de regir la contractació, els actes de tràmit i els acords
d’adjudicació en les condicions i els requisits que preveu la legislació
vigent en matèria contractual.
En canvi, no s’ha previst cap mecanisme de garantia per a fer front a
l’incompliment de les obligacions de transparència a diferència del que
succeeix en altres normes de transparència que preveuen la possibilitat
de presentar una reclamació davant el consell de transparència i bon
govern.
4.2 L’accés a la informació contractual
Les persones, a partir dels setze anys, tenen dret a accedir a la informació relativa als contractes públics sol·licitant a les administracions
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públiques que els mostrin o els facilitin una còpia de qualsevol informació elaborada per l’administració pública o que estigui en el seu poder
com a conseqüència de la seva activitat contractual i que hagi estat
subministrada per altres subjectes.
Les persones poden exercir el seu dret d’accés mitjançant una sol·
licitud que es pot presentar per qualsevol mitjà. Si s’utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació és necessari l’ús de la signatura
electrònica. L’administració pública disposa del termini màxim d’un
mes per a resoldre la sol·licitud formulada i, si no ho fa, la sol·licitud
s’entendrà estimada si no concorre algun dels límits al dret d’accés previstos per la legislació. En qualsevol cas, l’accés s’ha de produir en el
termini de trenta dies des de la resolució o de l’estimació per silenci i de
manera gratuïta, ja que només es pot cobrar una contraprestació per
l’expedició de còpies o la transposició a formats diferents de l’original
però no per la consulta o la posada a disposició en el format original.
Les resolucions expresses o presumptes dictades en matèria d’accés
a la informació poden ser objecte d’un recurs potestatiu de reposició
davant l’òrgan que les ha dictades. Les resolucions en matèria d’accés
a la informació així com les que resolguin el recurs de reposició també
poden ésser objecte de reclamació davant la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). La GAIP és un òrgan format per cinc membres encarregat de vetllar amb plena independència
orgànica i funcional pel compliment i les garanties del dret d’accés a
la informació pública. La GAIP tramita les reclamacions per mitjà d’un
procediment de mediació o d’un procediment ordinari amb resolució.
Resolucions de la GAIP en matèria de contractació pública
La GAIP ja ha adoptat diverses resolucions en relació amb l’accés a la
informació sobre contractació pública. Entre d’altres aspectes, la GAIP
ha resolt sobre la necessitat de facilitar l’accés a la informació sobre la
modificació del contracte (Resolució de 13 d’octubre del 2016) o a la justificació de l’increment de l‘import d’adjudicació definitiva o a les ofertes
presentades en un procediment negociat (Resolució de 13 de juliol del
2016). D’acord amb la GAIP, l’accés a aquesta informació s’ha de permetre
per a garantir el control de l’activitat de contractació.
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Un altre aspecte que també ha estat observat per la GAIP en relació amb
la informació sobre contractació pública és el relatiu a la localització de la
informació. En particular, sobre aquesta qüestió la GAIP recorda que el
deure de diligència en la instrucció d’ofici dels procediments administratius
obliga l’Administració a buscar exhaustivament la informació sol·licitada
als seus arxius i observa com la pèrdua o destrucció d’informació vulnera
la legislació sobre transparència i sobre arxius (Resolució d’1 de març
del 2016).

4.3 Les dades obertes i la contractació pública
Les administracions públiques produeixen grans quantitats de dades
relacionades amb els contractes públics que si són analitzades poden facilitar el coneixement de l’activitat contractual així com també
el seu seguiment i control. Gràcies a la difusió de les dades sobre
contractes públics, les administracions públiques també poden rendir
comptes sobre com els dissenyen, els adjudiquen i els gestionen. A
més, la ciutadania pot generar noves informacions o serveis basats en
aquestes dades i, en darrera instància, col·laborar en l’increment de la
transparència pública.
En els darrers anys, la transparència pública a través de la difusió
i l’accés a la informació s’ha vist complementada pel moviment en
favor de l’apertura de les dades públiques que proposa la posada a
disposició de la ciutadania de grans quantitats de dades públiques.
Tot i que l’apertura de dades comparteix algunes finalitats amb la difusió o l’accés a la informació pública a través de les tecnologies de la
informació i la comunicació, aquest moviment intenta superar alguns
dels seus límits i dona més protagonisme a la ciutadania en el seu ús.
En qualsevol cas, amb el temps hi ha hagut un encreuament entre la
regulació de la difusió i de l’accés a la informació pública i la regulació
relativa a la reutilització de la informació pública i avui dia ja hi ha algunes normes que promouen la difusió d’informació pública en formats
oberts fomentant la posada a disposició de la ciutadania de grans
volums de dades en formats i sense condicions que puguin impedir-ne,
limitar-ne o obstaculitzar-ne la reutilització.
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A través de l’apertura de les dades públiques s’afavoreix la transparència de les administracions públiques en la mesura que se’n facilita
la reutilització per a conèixer, analitzar i avaluar l’activitat administrativa
(Cerrillo i Martínez, 2014b).
Les dades obertes constitueixen un dels fonaments del govern obert atès
que a través d’un accés fàcil i lliure a les dades públiques en formats
que en fan senzilla la reutilització, s’incrementa la transparència pública
i s’afavoreix la participació i la col·laboració ciutadanes i, a més, es pot
facilitar el seguiment, la supervisió i el control de l’activitat contractual.
A. Com han de ser les dades obertes sobre contractació pública?
Les dades obertes són aquelles dades que les administracions públiques
posen a disposició de la ciutadania en uns formats i amb unes condicions
que en faciliten la reutilització gràcies al fet que són fàcilment localitzables,
reutilitzables i no estan sotmeses a restriccions tècniques o jurídiques que
en limitin o dificultin la reutilització per estar en formats no processables
automàticament o per la necessitat de protegir, per exemple, la propietat
intel·lectual o les dades personals (Cerrillo i Martínez, 2014b).
Dades obertes sobre contractació pública
Les dades obertes poden fer referència a un únic contracte o a tota la
contractació d’una administració pública o d’un determinat projecte.
Com a exemple, es pot citar el procés de contractació de la construcció
del nou aeroport de la ciutat de Mèxic –la cinquena infraestructura més
gran del món per un import estimat de 1.200 milions d’euros–22 que difon
totes les dades contractuals en format obert d’acord amb l’estàndard obert
per a la contractació pública.23

Són diverses les característiques que defineixen les dades obertes. En
particular, d’acord amb la Sunlight Foundation, les dades obertes són
aquelles que compleixen les següents característiques:

22. http://datos.gob.mx/blog/contratos-abiertos-del-nuevo-aeropuerto-de-la-ciudad-demexico?category=noticias&tag=infraestructura (darrera consulta: desembre 2016).
23. http://datos.gob.mx/naicm (darrera consulta: desembre 2016).
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1. Completes. Les dades han de ser tan completes com sigui possible
i no poden estar afectades per limitacions relatives a la privacitat,
la seguretat o qualsevol altra restricció.
2. Primàries. Les dades obertes han de ser dades originals. S’ha de
facilitar informació sobre com s’han obtingut les dades i on es
troben els documents originals de manera que els usuaris puguin
comprovar si les dades han estat seleccionades i emmagatzemades adequadament.
3. Oportunes. Les dades s’han de facilitar de forma ràpida tan aviat
com siguin recollides. En la mesura del possible cal facilitar les dades en temps real de manera que es pugui maximitzar el seu valor.
Cal donar prioritat a la difusió de les dades que siguin peremptòries
(time sensitive).
4. Accessibles de forma física i electrònica. Les dades han de ser tan
accessibles com sigui possible tant a través de mitjans físics com
electrònics per a evitar els desplaçaments o la necessitat de sol·
licitar formalment l’accés a la informació.
5. Processables electrònicament. Les dades han d’estar disponibles
en formats d’ús generalitzat i que facilitin el seu processament auto
màtic.
6. No discriminatòries. Les dades han d’estar disponibles per a tothom, sense que sigui necessari fer una sol·licitud o qualsevol altre
tràmit.
7. Ús d’estàndards oberts en la difusió de la informació.
8. Sense llicència. L’ús de les dades no s’ha de sotmetre a cap regulació que restringeixi la seva reutilització excepte, de forma raonable,
quan hi hagi aspectes relatius a la privacitat o la seguretat.
9. Permanència. Les dades han d’estar a disposició de forma permanent.
10. Sense costos. No s’ha d’establir una contraprestació per poder
accedir o reutilitzar les dades i, en el cas que s’estableixi, la seva
quantificació s’ha de basar en costos marginals i no en costos
totals.
Sovint les dades obertes es difonen a través de portals específics accessibles a través d’internet. Els portals de dades obertes constitueixen
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un instrument útil per a facilitar la reutilització de les dades obertes en
posar a disposició de la ciutadania en un únic lloc web milers de conjunts de dades en formats processables automàticament.
Dades obertes sobre contractació pública
El Portal de dades obertes multiajuntament és una iniciativa d’un grup
d’ajuntaments catalans que permet accedir a les mateixes dades obertes
de manera que es poden comparar i analitzar de manera conjunta. En
relació amb cada conjunt de dades, el portal informa sobre el tipus de
llicència i els atributs. A més, la posada en marxa del projecte permet
compartir una solució tecnològica, intercanviar coneixement i consensuar
l’evolució dels continguts i de la solució tecnològica i publicar informació
en formats homogenis.24

La posada a disposició de la ciutadania de les dades obertes no
és una finalitat en si mateixa sinó un instrument per a assolir altres
finalitats. En l’àmbit de la contractació pública, la difusió de dades
obertes té importants efectes en l’assoliment dels principis de la contractació així com en l’eficàcia, l’eficiència i economia dels contractes
públics i en la prevenció dels conflictes d’interessos i la lluita contra
la corrupció.
Des d’un punt de vista general, la difusió de dades contractuals en
formats oberts permet fer un seguiment de la contractació i facilita
la rendició de comptes a través de la difusió d’informació sobre els
pressupostos dels contractes, les adjudicacions, les modificacions
contractuals, les subcontractacions o els terminis d’execució.
La difusió de dades obertes també té un impacte positiu en la lliure
concurrència i la igualtat en la contractació pública. Les dades obertes permeten que els licitadors puguin tenir un millor coneixement
de les licitacions i els procediments de licitació. El coneixement de
contractes anteriors pot facilitar que licitacions posteriors siguin més
competitives.

24. http://cloudbcn.cloudapp.net/MULTI/ca (darrera consulta: desembre 2016).
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L’ús de dades obertes per licitadors
La difusió en format obert de les dades generades en la gestió d’un determinat servei públic pot ésser un instrument positiu per a baixar les barreres
d’entrada a futurs licitadors i, en particular, pimes que poden tenir més
dificultats per a accedir a una informació de qualitat per a poder preparar
adequadament els seus projectes. Respecte d’això cal tenir present que
la legislació de transparència i accés a la informació preveu que els contractes del sector públic hagin d’incloure les obligacions dels adjudicataris
de facilitar la informació prevista en la llei.
En aquesta direcció, l’ajuntament de París inclou als seus anuncis de licitació una disposició per la qual s’obliga als futurs contractistes a alliberar
les dades produïdes en l’execució del contracte.25

La integritat pública, en general, i la prevenció dels conflictes d’interessos i la lluita contra la corrupció, en particular, es veuen facilitades
també per la difusió de dades obertes. Com reconeixen els Principis
del G20 sobre dades obertes contra la corrupció, les dades obertes
poden contribuir a prevenir, detectar, investigar i reduir la corrupció.
En efecte, com es veurà posteriorment, les dades obertes poden ser
utilitzades per a observar si es compleixen els indicadors que permeten
identificar l’existència de possibles irregularitats o casos de corrupció
(Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, 2016).
A més, les dades obertes també poden incidir positivament en l’eficàcia, l’eficiència i la imparcialitat de la contractació. Els mateixos òrgans
de contractació poden analitzar les dades que generen en formats
oberts per poder conèixer millor els procediments de contractació que
impulsen i poder desenvolupar indicadors que permetin analitzar les
tendències en els preus, la qualitat o els terminis d’execució dels contractes. Així ho recorda en el seu informe sobre la contractació pública a
Espanya la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quan
afirma que «la construcció i manteniment de bases de dades globals,
interoperables i específicament dissenyades, al nivell més desagregat
possible, podrien permetre la supervisió de l’eficiència econòmica per
organismes especialitzats. L’esmentat organisme o organismes podrien

25. https://opendata.paris.fr/page/les-marches/ (darrera consulta: desembre 2016).
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realitzar, per exemple, les comparacions oportunes per millorar l’eficiència econòmica, l’anàlisi economètrica, sistemàtica o mostral, de
les dades per a la detecció d’irregularitats o oportunitats de millora.
La supervisió podria també facilitar i potenciar la correcta autoavalua
ció dels òrgans de contractació i de supervisió administrativa, tant
des d’una perspectiva de promoció i defensa de la lliure competència
com d’eficiència econòmica [...] així com en la supervisió i detecció
d’irregularitats i ineficiències» (Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, 2015).
Tots aquests efectes es poden veure afavorits per la participació i col·
laboració ciutadana en l’anàlisi, el monitoratge i la supervisió de l’activitat contractual a través de la reutilització de les dades i la difusió dels
resultats obtinguts, com es veurà en la següent secció.
L’apertura de les dades sobre contractació pública està recollida de
manera molt general a la legislació vigent, que apunta que les administracions públiques han de facilitar l’accés a la informació en formats
reutilitzables. A més, també disposa que les administracions públiques
han de procurar, sempre que sigui possible i apropiat, proporcionar la
informació en formats oberts i llegibles per màquina amb les metadades
i els nivells més elevats de precisió i desagregació. La legislació sobre
contractació pública no fa cap referència a aquesta qüestió més enllà
de preveure que les entitats del sector públic promoguin l’accés sense
cost a la informació en els termes previstos a la llei (art. 22.2 TRLCSP).
Tanmateix, no es dona cap criteri específic ni es determina cap característica concreta en relació a les dades sobre contractació pública.
Tampoc no concreta quines dades s’han de difondre en format obert.
Aquestes característiques han estat concretades en l’àmbit de la contractació oberta en l’estàndard de dades de contractació oberta elaborat per l’Aliança per a la Contractació Oberta en col·laboració amb
la Fundació World Wide Web i el Banc Mundial el 2014. L’estàndard
de dades de contractació oberta és un estàndard estructurat no propietari que fa referència a tot el cicle contractual i permet als seus

Contr a c tac i ó o b e r t a ı 54

usuaris publicar dades compartibles, reutilitzables i llegibles per màquina
i dissenyar aplicacions per a analitzar o compatir les dades. En darrera instància, l’estàndard ha estat elaborat amb l’objectiu de promoure
la divulgació de les dades sobre contractació pública. El compliment
d’aquestes característiques garanteix la qualitat de les dades i, d’aquesta
manera, possibilita el seguiment i l’avaluació de l’activitat contractual
(United Nations, 2014). A més, també ha d’esdevenir un instrument útil
per a detectar fraus i casos de corrupció i, en darrera instància, una
rendibilitat més gran de les contractacions públiques i més competència
en els contractes públics. Finalment, la seva utilització a nivell global pot
facilitar l’anàlisi comparada entre diferents països, la qual cosa, en darrera
instància, pot permetre l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques.26
L’estàndard de dades de contractació oberta és un estàndard per a la
publicació d’informació estructurada relativa a totes les fases del procediment de contractació des de la planificació fins l’execució i liquidació
del contracte definint un model de dades comú. L’estàndard especifica
una metodologia per a la identificació de les dades que s’han de difondre, una estructura de com s’han de difondre i uns patrons comuns
de publicació de les dades obertes. A més, des de l’Aliança per a la
Contractació Oberta es facilita una comunitat de millora contínua, de
suport en la implementació i d’intercanvi d’experiències.
Aquest estàndard es pot complementar amb les Guies sobre Dades
Obertes en la Contractació que ha promogut la Sunlight Foundation
que recullen els principis que han de caracteritzar la difusió de les
dades relatives a la contractació pública.27
Guies sobre Dades Obertes en la Contractació
El procés de contractació
1. Totes les lleis i les polítiques relatives a la contractació pública han de
ser accessibles al públic.

26. http://standard.open-contracting.org/ (darrera consulta: desembre 2016).
27. https://sunlightfoundation.com/procurement/opendataguidelines/ (darrera consulta:
desembre 2016).
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2. Les licitacions han d’estar a disposició del públic i han de romandre-hi
fins i tot quan hagi finalitzat el termini establert.
3. Les dades relatives a la contractació directa o altres contractes que no
requereixen licitació pública també han de ser publicades.
4. Els documents de cada contracte, així com la informació de contacte
de tots els licitadors, s’ha de donar a conèixer públicament.
5. Les comunicacions entre els empresaris i els empleats públics durant
el procés de licitació s’ha de fer en un fòrum públic.
6. Les adjudicacions s’han de difondre públicament tan aviat com s’adjudiquin, incloses les motivacions i els criteris per a l’adjudicació.
7. El text complet de qualsevol contracte adjudicat, així com qualsevol
modificació ha de ser publicat proactivament en línia facilitant una informació mínima com la relativa a l’adjudicatari, l’import, la data, etc., com
a dades estructurades.
8. La informació relativa als procediments de resolució de conflictes ha
d’estar disponible en totes les fases del procediment de contractació.
Els participants en el procés de contractació
9. Les bases de dades que contenen informació actual i històrica sobre
l’execució dels contractes ha d’estar disponible públicament.
10. La informació relativa a l’estat dels contractes ha d’estar a disposició
del públic en tot moment i més enllà de la finalització del contracte.
11. Si una part important d’un contracte és subcontractada, les dades
disponibles per als contractistes també han d’estar disponibles per al
subcontractista.
12. Hi ha d’haver un identificador únic per als contractes per utilitzar-lo
constantment en el procés de contractació.
13. Les entitats adjudicatàries han de ser identificades per un identificador
únic, no-propietari, a disposició del públic.
Com alliberar aquesta informació
14. Quan sigui possible, els governs han de tractar d’adoptar les normes
existents per a l’alliberament de les dades de contractació per a fomentar
la interoperabilitat interfronterera de les dades.
15. Totes les dades esmentades anteriorment han d’estar disponibles
com a dades estructurades en formats llegibles per una màquina. També
haurien d’estar disponibles en línia i a granel.
16. Totes les dades esmentades anteriorment han de ser accessibles de
forma gratuïta i no han de requerir registre, ni en línia ni en persona.
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17. Totes les dades s’han de publicar en el moment oportú, i de forma
contínua durant tot l’any fiscal. La divulgació retardada per protegir la
confidencialitat de la informació ha de ser excepcional.

Alguns dels continguts de l’estàndard de dades de contractació oberta
i de les Guies sobre Dades Obertes en la Contractació ja tenen reconeixement tant en la legislació com en la pràctica de les administracions
públiques. Tanmateix, n’hi ha d’altres que no tenen encara aquest reconeixement en la legislació i la incorporació en la pràctica de les quals
ha estat el resultat de la iniciativa d’alguna administració pública però
encara no tenen un abast generalitzat. En qualsevol cas, la difusió de
les dades contractuals d’acord amb aquests paràmetres pot tenir un
impacte positiu significatiu en l’impuls de l’apertura de la contractació
pública. Per això, seria necessari que les administracions públiques
decidissin difondre les seves dades sobre contractació pública en formats oberts d’acord amb aquest estàndard.
Finalment, també cal fer referència als Principis del G20 sobre dades
obertes contra la corrupció adoptats durant la presidència turca el
2015. En particular, els principis que han de complir les dades obertes
per a poder contribuir a la lluita contra la corrupció són els següents:
– obert per defecte;
– oportuns i complets;
– accessibles i usables;
– per una governança millorada i una implicació ciutadana;
– pel desenvolupament inclusiu i la innovació.
Un dels aspectes sobre els quals tant l’estàndard de dades de contractació oberta com les Guies sobre Dades Obertes en la Contractació
insisteixen és en la necessitat d’identificar amb un identificador únic
cadascun dels contractes (Open Contracting ID, OCID) la qual cosa
permet poder fer un seguiment de la vida del contracte en les diferents
fases i vincular les dades que es puguin trobar en diferents bases de
dades. L’identificador únic es basa en un sistema internacional que
busca crear un sistema únic i coordinat d’àmbit mundial. Amb la seva
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utilització es facilita el monitoratge dels contractes. La possibilitat d’utilitzar un identificador únic també es podria utilitzar per a identificar els
òrgans de contractació o els licitadors.
Més enllà de la difusió de les dades sobre contractació pública en
determinats formats que en facilitin la reutilització, aquestes dades es
poden difondre amb informació relativa a la seva reusabilitat.
En l’actualitat, per a avaluar el nivell de reusabilitat d’un conjunt de
dades se segueix l’esquema de cinc estrelles que va proposar Tim
Berners-Lee. Aquest esquema, com el seu nom indica, es basa en la
classificació de les dades en cinc categories en funció del seu nivell de
reusabilitat i de relació. La classificació de les dades en un nivell o altre
es mostra gràficament amb l’ús d’unes estrelles:28

I

Les dades són accessibles a través d’internet sota una llicència oberta. Les dades estan incloses en un document, la qual cosa fa costós extreure les dades.

II

Les dades són accessibles a internet en una manera estructurada, és a dir,
llegibles per una màquina. De totes maneres, les dades encara estan tancades
en un document. Per a treure les dades, els usuaris depenen d’aplicacions
propietàries.

III

Les dades estan a internet i qualsevulla persona pot fàcilment utilitzar-les.
Tanmateix, encara hi ha dades que no estan enllaçades a internet.

IIII

Totes les dades estan a internet i les més importants tenen un identificador
uniforme de recursos (URI) que les permet compartir a internet.

IIIII

Totes les dades estan a internet i estan relacionades a altres dades per a
facilitar context, incrementant d’aquesta manera els beneficis per als usuaris.

La reusabilitat de les dades sobre contractes públics
El portal de dades obertes de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
difon diversos conjunts de dades sobre contractació pública. En relació
amb cadascun d’aquests, facilita informació sobre els formats en què es
difonen així com el nivell de reusabilitat d’acord amb l’esquema de les
cinc estrelles.29

28. http://5stardata.info/ (darrera consulta: desembre 2016).
29. http://opendata.santfeliu.cat/ (darrera consulta: desembre 2016).
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Així docs, més enllà de garantir la reusabilitat de les dades cal també
facilitar la seva interoperabilitat. La interoperabilitat de les dades obertes
és un element important per a poder treure els màxims beneficis de la
seva reutilització. Així ho recorda l’Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique, en observar que «la utilització de les dades obertes
en matèria d’integritat pública suposa sovint la utilització de dades que
no estan estrictament relacionades amb l’actuació dels responsables
públics» (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, 2016).
B. Què es pot fer amb les dades obertes?
La difusió de les dades sobre contractació pública en formats oberts
obre un ampli ventall de possibilitats tant per a les administracions públiques com per a la ciutadania. Como reconeix Llinares, l’esperit de la
filosofia de les dades obertes és «agafar dades que en si mateixes no
ofereixen cap valor i dotar-les de significat per a convertir-les en coneixement vàlid i amb valor per als altres» (Llinares, 2010). La reutilització
de les dades pot fer-se per les mateixes administracions públiques o
amb la col·laboració de la ciutadania d’acord amb el que s’exposarà
en les següents seccions.
En primer lloc, les dades obertes es poden presentar en formats que
en facilitin la comprensió. En efecte, la visualització de les dades és la
primera aplicació que es pot derivar de les dades obertes. En l’actualitat existeixen diverses aplicacions tant en formats propietaris com en
formats oberts que faciliten la representació gràfica de les dades que
difonen les administracions públiques permetent d’aquesta manera
una comprensió més senzilla.
Aplicacions obertes per a difondre dades obertes
OpenDataSoft és una aplicació en programari lliure que de manera fàcil i
intuïtiva permet difondre i reutilitzar conjunts de dades obertes.30 En cinc
anys han aconseguit que sigui utilitzada per pràcticament un centenar
d’administracions públiques d’arreu del món.

30. https://www.opendatasoft.com/ (darrera consulta: desembre 2016).
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Sovint aquestes aplicacions també permeten obtenir informació conceptual útil per a la presa de decisions. La visualització pot ser impulsada per les mateixes administracions públiques tant per a facilitar la seva
comprensió per la ciutadania com per a millorar la presa de decisions,
però també per la ciutadania, amb l’objectiu d’incrementar la transparència pública i per a poder supervisar la contractació pública. Ja existeixen diferents exemples impulsats per les administracions públiques.
Dades obertes sobre contractació pública
El Portal de la Transparència ha iniciat un projecte que permet visualitzar
gràficament les dades relatives a qui contracta, què contracta i com es
contracta a l’Administració de la Generalitat.31
Existeixen arreu altres iniciatives que faciliten informació en temps real
sobre l’execució dels contractes. Així, a Itàlia, el Ministeri d’Infraestructures
i Transport ha posat en funcionament el projecte Opencantieri, que permet
visualitzar la informació actualitzada sobre la realització de més d’un miler
d’infraestructures a tot el país i que també facilita l’accés a les dades en
formats oberts.32
Una altra experiència es troba a Montreal on el projecte Vue sur les contrats
també facilita informació detallada sobre tots els contractes adjudicats des
del 2012 i també permet la seva gestió a través d’una interfície de programació d’aplicacions (API) que permet automatitzar l’accés a les dades.33

Però també hi ha iniciatives impulsades per la societat civil.
Reutilització de dades sobre contractació pública
Euroalert és una iniciativa pionera en la reutilització de la informació contractual
que a partir de la informació que es difon al Diari Oficial de la Unió Europea
ofereix als seus usuaris i clients productes i serveis d’intel·ligència competitiva
per a empreses, organitzacions i institucions (informes, alertes, etc.).34
Open Opps és una altra iniciativa que persegueix obrir a tothom les oportunitats que genera la contractació pública. Es basen en l’ús de dades

31. http://www.transparenciacatalunya.cat/ca/analisi-dades/generalitat_de_catalunya/
contractacions/ (darrera consulta: desembre 2016).
32. http://opencantieri.mit.gov.it/ (darrera consulta: desembre 2016).
33. http://ville.montreal.qc.ca/vuesurlescontrats (darrera consulta: desembre 2016).
34. https://euroalert.net/ (darrera consulta: desembre 2016).
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obertes difoses arreu del món i tot i que cobren pels seus serveis, ofereix
gratuïtament la informació als professionals de les dades obertes.35

En segon lloc, les dades obertes es poden analitzar. Gràcies a l’anàlisi
de les dades obertes sobre contractació pública es pot dur a terme el
seguiment de l’activitat contractual de les administracions públiques. A
aquests efectes els conjunts de dades obertes (data sets) poden ésser
tractats amb la metodologia de mineria de dades (data mining). Aquesta metodologia permet que a través d’algoritmes es puguin explorar les
dades per a trobar pautes i relacions entre elles que no són evidents
a través de l’anàlisi mitjançant altres metodologies i, a partir d’aquí, es
poden preveure determinades situacions o adoptar decisions.
Portal d’anàlisi de dades sobre contractació pública36
A Xile, el portal analiza.cl utilitza les dades que genera la plataforma de
contractació pública mercadopublico.cl sobre licitacions i contractes transformant-les en dades fàcils d’analitzar. D’aquesta manera les empreses,
així com també la mateixa administració pública, poden obtenir informació
relativa al comportament del mercat, el nivell de competència, etc. amb
els quals poder prendre millors decisions de negoci mitjançant informes i
representacions gràfiques de la informació.

En particular, quan ens trobem davant grans quantitats de dades,
l’anàlisi de big data és la metodologia utilitzada per a analitzar-les amb
l’objectiu d’identificar correlacions entre elles. Aquesta metodologia
persegueix extreure conclusions de l’anàlisi de grans quantitats de
dades que poden ésser analitzades gràcies a l’ús de potents equipaments informàtics. Aquesta metodologia és complementaria a altres
metodologies d’anàlisi de dades.
Però la mineria de dades i l’anàlisi del big data no només són útils
per a analitzar dades estructurades. A través de les tecnologies de
processament del llenguatge natural es pot dur a terme l’anàlisi del

35. https://openopps.com/ (darrera consulta: desembre 2016).
36. http://www.analiza.cl/ (darrera consulta: desembre 2016).
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text de correus electrònics o d’altres comunicacions que es puguin
intercanviar els òrgans de contractació i els licitadors o els licitadors
entre ells per a detectar relacions irregulars. Les tècniques de descobriment electrònic (e-discovery) o els sistemes de gestió documental
per a donar suport a l’anàlisi i la supervisió de dades no estructurades
com correus electrònics o contractes també tenen un paper important
en l’anàlisi de les dades obertes. En l’àmbit de la contractació pública
aquestes tècniques es poden utilitzar per a fer cerques conceptuals que
permetin identificar acords col·lusoris, casos de corrupció, o conflictes
d’interessos en les comunicacions entre les parts d’un contracte.
En tercer lloc, les dades obertes es poden utilitzar per a prendre decisions. Així, per exemple, l’anàlisi del big data pot ser útil per a millorar
l’eficiència de la contractació i també per a fomentar la competència en
la contractació pública, atès que permet que els licitadors puguin tenir
un millor coneixement del sector o dels antecedents que els permetin
preparar millors propostes com ja s’ha indicat anteriorment.
En quart lloc, les dades obertes sobre contractació pública es poden
utilitzar per a anticipar situacions. Com es veurà a continuació, gràcies
a l’anàlisi de grans quantitats de dades es poden generar perfils dels
licitadors i dels contractants, dels processos de licitació que es duen a
terme que permetin identificar pautes de comportament, conductes o
situacions que siguin indiciàries de determinades irregularitats que puguin amagar casos de corrupció. El big data facilita l’anàlisi estadística
que permet conèixer el funcionament de la contractació pública i de
les empreses licitadores, identificar tendències o potencials anomalies,
o la visualització gràfica de les dades per a identificar àrees de risc.
En cinquè lloc, les dades obertes es poden utilitzar per a detectar irregularitats, conflictes d’interessos o casos de corrupció (TACOD, 2015).
En efecte, en els darrers anys, s’han impulsat diferents projectes en els
quals l’anàlisi del big data s’ha utilitzat com a estratègia per a la lluita
contra la corrupció. Fins ara la identificació d’irregularitats s’havia de
fer sobre la base d’informació qualitativa obtinguda principalment de
persones o empreses que directament o indirecta hi estaven implicades
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a través de la denúncia o la informació. Amb l’anàlisi de grans conjunts
de dades i el desenvolupament d’indicadors es poden identificar situacions que poden respondre a possibles irregularitats que s’hagin
pogut produir i inclús anticipar situacions que facilitin el sorgiment de
futures irregularitats. Això no obstant, per a poder impulsar aquest tipus
d’anàlisi és necessari disposar de grans quantitats de dades, i que
aquestes dades comparteixin una mateixa estructura, és a dir, que es
trobin publicades utilitzant una mateixos estàndards.
La contractació pública és un àmbit en el qual l’anàlisi del big data por
ser particularment útil. En efecte, la contractació pública genera grans
volums de dades que convenientment analitzades poden permetre arribar a conclusions impossibles d’assolir a simple cop d’ull o amb altres
metodologies. La metodologia d’anàlisi del big data permet extreure’n
conclusions útils per a supervisar i monitoritzar la contractació pública.
Big Data a Geòrgia
Un exemple de l’ús del big data per a la lluita contra la corrupció en la
contractació pública es troba en el projecte impulsat per Transparència
Internacional a Geòrgia. En particular, s’ha desenvolupat un portal de codi
obert per a monitoritzar i analitzar la contractació pública a través de les
dades extretes dels portals de contractació pública. Aquest portal presenta
les dades en formats comprensibles per a la ciutadania, que al seu torn pot
manipular les dades per a generar perfils dels procediments de licitació o
dels licitadors i adjudicataris dels contractes públics.

L’anàlisi de les dades obertes sobre contractació pública que es faci a
través d’aquestes metodologies s’ha de contrastar amb els indicadors
que s’hagin definit per a poder identificar si és possible que existeixin
irregularitats o no. En aquest procés hi pot tenir un paper rellevant la
ciutadania, com es veurà en una secció posterior.
En aquesta direcció, es pot fer referència a les alertes (red flags), que
són uns indicadors que permeten identificar el risc que en una determinada licitació hi pugui haver una irregularitat o un cas de corrupció. Les
alertes són un senyal d’alarma però només són un indici de la possible
existència d’una irregularitat. No són una prova d’una irregularitat, ni
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tan sols una constatació de la seva existència. Informen que en un
determinat contracte o en un procediment de licitació s’ha produït alguna cosa diferent del previst però que pot tenir una justificació, per la
qual cosa cal que s’analitzi en detall per a confirmar l’existència d’una
irregularitat. Tot i les utilitats que poden tenir les alertes, es pot donar
la circumstància que un cas de corrupció en relació amb un contracte
públic no hagi donat cap senyal.
Les alertes, per a ser útils, han de ser intuïtives i fàcils de comprendre.
El projecte Red Flags37
Red Flags és un projecte europeu que persegueix impulsar la transparència
en la contractació pública a Hongria i donar suport en la lluita contra la
corrupció. Red Flags facilita una eina interactiva que permet el seguiment
dels procediments de contractació a partir de les dades publicades al
Tenders Electronic Daily (TED). També permet la identificació de risc de frau
en les diferents etapes del procediment a través de l’ús d’un algorisme.
Els usuaris s’hi poden subscriure per a rebre avisos quan es publiquen
licitacions que puguin generar algun risc.

Tot i que el sistema d’alertes en matèria de contractació pública no està
encara gaire estès entre les administracions públiques, ja existeix una
diversitat molt àmplia d’alertes. En efecte, a nivell comparat s’han anat
impulsant diferents iniciatives tant des de l’acadèmia com per part de
les mateixes administracions públiques per a definir alertes útils per a
identificar possibles irregularitats i casos de corrupció. Tanmateix, no
totes les alertes que s’han anat proposant o utilitzant en altres països
poden ser directament traslladades a qualsevol administració pública
sense haver fet prèviament una anàlisi de la seva aplicabilitat en funció
de la regulació vigent i de les circumstàncies pròpies de cada sistema
de contractació pública i tenir un coneixement específic del seu impacte.
El sistema d’alertes en matèria de contractació pública
Seguint els treballs impulsats pel professor Fazekas al capdavant del
projecte europeu Digiwhist i pel Government Transparency Institute de

37. http://www.redflags.eu/ (darrera consulta: desembre 2016).
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Budapest, les alertes més habituals per a detectar irregularitats, casos
de corrupció o de col·lisió en la contractació pública són les següents:38
– coincidència de determinades dades de membres de l’òrgan de contractació i del licitador que permetin identificar conflictes d’interessos;
– històric de la composició dels òrgans de contractació i de les meses de
contractació en relació amb les adjudicacions realitzades;
– presència d’un únic licitador, particularment en mercats molt competitius;
– reiteració en els adjudicataris en funció de la zona o el sector;
– absència de publicitat i, en particular, la inexistència dels anuncis previstos a la legislació als diaris oficials o als portals de contractació;
– nivell de transparència i apertura dels procediments de licitació emprats;
– terminis previstos en el procediment de licitació, particularment entre la
difusió de la licitació i la presentació de les pliques;
– patrons de les licitacions poc habituals que poden indicar, per exemple,
acords col·lusius (rotació dels adjudicataris per àrea geogràfica o temps;
preus molt inflats en relació amb els preus de mercat o els costos estimats; les licitacions de diferents licitadors són idèntiques o molt properes
o tenen una mateixa estructura);
– similituds o errors coincidents entre l’anunci de licitació i una licitació o
entre licitacions (per exemple, errors tipogràfics);
– modificacions de les licitacions;
– criteris d’adjudicació excessivament imprecisos o excessivament limitatius;
– temps utilitzat per a adjudicar un contracte;
– capacitat d’un licitador d’aconseguir contractes malgrat que hi hagi canvis en el govern;
– subcontractació d’empreses licitadores no adjudicatàries;
– pròrrogues del contracte;
– modificacions contractuals;
– anul·lació de contractes;
– recursos que s’interposin.

Les alertes poden ser identificades a través de l’anàlisi que els treballadors públics o la ciutadania facin de les dades obertes difoses o, en
general, la informació disponible sobre contractació pública. Però les

38. http://digiwhist.eu/ i http://www.govtransparency.eu/ (darrera consulta: desembre
2016).
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alertes també poden ser identificades automàticament per aplicacions a
través dels algoritmes definits a aquest efecte (per exemple, tecnologies
SMART, self-monitoring, analysis, and reporting technology).
C. Com es pot fer?
Les administracions públiques poden utilitzar les dades que produeixen
per a incrementar la transparència, per a millorar l’eficiència de la contractació pública o per a lluitar contra la corrupció. Però la ciutadania
també pot fer-ho a través de la reutilització de les dades, col·laborant
amb les administracions públiques per assolir aquestes finalitats.
La reutilització va sorgir amb l’objectiu inicial de generar béns i productes per a ser oferts al mercat a partir de la informació pública i garantir
la creació d’un mercat de la informació pública basada en unes condicions transparents, equitatives i no discriminatòries. Això no obstant,
amb el temps s’ha constatat que la reutilització per la ciutadania també
pot tenir un paper significatiu en la millora de la transparència pública
(Cerrillo i Martínez, 2012a).
Perquè la ciutadania pugui participar en l’anàlisi de les dades sobre
contractació pública és necessari que prèviament l’administració pública alliberi les dades i permeti la seva reutilització d’acord amb les
característiques que s’han apuntat anteriorment.
A través de la reutilització de les dades obertes, la ciutadania pot innovar produint noves informacions o serveis basats en les dades obertes
que s’han difós, però també pot contribuir a incrementar la transparència de la contractació pública. En termes generals, la informació pública
es pot reutilitzar amb qualsevol objectiu lícit per a crear productes o
serveis de valor afegit.
La reutilització consisteix en l’ús de les dades o els documents que
estan en poder de les administracions i organismes del sector públic,
per part de persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials
o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat
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administrativa pública, ni tampoc l’intercanvi de documents entre administracions públiques en l’exercici de les funcions públiques que tinguin
atribuïdes (Valero Torrijos, 2014).
La reutilització ha estat objecte de creixent interès per la ciutadania en
l’última dècada i ha estat fomentada per les administracions públiques
tant regulant les condicions en les quals s’ha de dur a terme la reutilització com posant a disposició de la ciutadania conjunts de dades en
formats oberts llegibles per màquina. En l’actualitat, la legislació vigent
recull l’obligació inequívoca per les administracions i organismes del
sector públic d’autoritzar la reutilització dels documents. En particular,
es preveu que poden ser objecte de reutilització els documents, és a
dir, tota informació, sigui quin sigui el seu suport i forma d’expressió,
elaborada o custodiada per les administracions públiques i organismes
públics.
Les administracions públiques poden optar entre tres modalitats de
reutilització: la reutilització sense subjecció a condicions; la reutilització
amb subjecció a condicions establertes en llicències tipus, que han
d’estar disponibles en format digital i han de ser processables de manera electrònica, i la reutilització amb sol·licitud prèvia, que pot incorporar
condicions en una llicència; aquesta llicència ha de reflectir, almenys,
la informació relativa a la finalitat concreta, comercial o no comercial,
per la qual es concedeix la reutilització, la durada de la llicència, les
obligacions del beneficiari i de l’organisme concedent, les responsabilitats d’ús i les modalitats financeres, per la qual cosa s’ha d’indicar
el caràcter gratuït o, si escau, la contraprestació econòmica aplicable.
Així doncs, en el segon i tercer casos, a més d’obtenir l’autorització
administrativa per a reutilitzar la informació del sector públic, ha d’haver
una llicència en la qual es concretin les condicions a què se sotmet
aquesta reutilització. En qualsevol cas, no es pot confondre, com sovint succeeix, aquesta llicència prevista per a facilitar la reutilització de
la informació amb les llicències que el titular de les obres protegides
per la propietat intel·lectual pugui eventualment atorgar per a cedir
l’explotació d’una obra (per exemple, les llicències Creative Commons
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que s’han estès de forma significativa internacionalment en els últims
anys segons les quals l’Administració pública que ha creat una obra o
n’és titular de drets d’explotació utilitza un símbol que de forma gràfica
permet conèixer els usos autoritzats). En la mesura que, d’acord amb
la legislació de propietat intel·lectual, les dades obertes no són obres
com a tals, no seran objecte de protecció específica. Tot això, al marge
que l’Administració pública disposi unes determinades condicions en
autoritzar la reutilització de la informació.
Les condicions que s’estableixin han de ser clares, justes i transparents;
no han de restringir les possibilitats de reutilització ni limitar la competència; no poden ser discriminatòries per a categories comparables de
reutilització i no poden contenir acords exclusius excepte en els casos
previstos legalment.
Generalment, les condicions que s’estableixin, que han de respectar
els criteris als quals s’acaba de fer esment, es poden referir al fet que:
– el contingut de la informació, incloent les seves metadades, no sigui
alterat;
– no es desnaturalitzi el sentit de la informació;
– se’n citi la font;
– se n’esmenti la data de l’última actualització;
– la finalitat o finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les dades quan la informació contingui dades de
caràcter personal;
– la prohibició de revertir el procediment de dissociació mitjançant l’addició de noves dades obtingudes d’altres fonts quan la informació, tot
i ser facilitada de forma dissociada, contingués elements suficients
que poguessin permetre la identificació dels interessats en el procés
de reutilització.
La legislació vigent estableix la possibilitat que les administracions
puguin aplicar una taxa o un preu públic pel subministrament de documents per a la seva reutilització. Les tarifes per la reutilització s’han
de correspondre amb els costos marginals en què s’incorri per a la
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reproducció, posada a disposició i difusió de la informació. Aquests
preus poden ser diferents segons si la reutilització té caràcter comercial
o no comercial.
De totes maneres, al marge de la possibilitat prevista a la legislació per
la qual les administracions públiques poden establir la necessitat de
demanar una autorització per a reutilitzar les dades o fixar unes condicions específiques quan es faci, com s’ha comentat anteriorment,
quant menys requisits i condicions s’estableixin per a poder reutilitzar
les dades més fàcil serà que es dugui a terme la reutilització per part de
la ciutadania i amb més facilitat es podran assolir les finalitats previstes.
En qualsevol cas, sigui quina sigui l’opció que prengui cada administració pública cal que determini les condicions específiques i que n’informi
a la ciutadania. Per a fer-ho sovint s’utilitzen els avisos legals o les
condicions d’ús. Els avisos legals són un document a través del qual
es concreten o detallen, en relació amb una dada o conjunt de dades,
les condicions relatives a la seva reutilització. Els avisos legals donen
seguretat jurídica als usuaris dels portals de dades obertes digitals i, en
última instància, generen confiança. Per a enfortir aquestes funcions és
oportú que els avisos legals tinguin una redacció que sigui clara i que incloguin formats en què de forma visual es faciliti als usuaris dels portals
de dades obertes la informació sobre l’abast de les diverses clàusules
de l’avís, de manera que a primera vista els usuaris puguin conèixer
les opcions que ofereix el portal per a reutilitzar les dades que difon.
Avís legal relatiu a la reutilització de dades sobre contractació pública39
El portal de dades obertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
informa que l’Administració permet la reutilització dels continguts i de les
dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció
més enllà de les següents condicions: citació de la font, no alteració ni
desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui
tenir una obra i que és la que preval.

39. http://web.gencat.cat/ca/menu-ajuda/ajuda/avis_legal/ (darrera consulta: desembre
2016).
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A més, també informa sobre les modalitats de reutilització de la informació
i la política de protecció de dades de caràcter personal.

4.4 Els límits de la transparència
La legislació vigent preveu diferents supòsits en els quals la transparència pot ésser limitada per evitar un perjudici a altres drets o béns.
L’aplicació d’aquests límits s’ha de realitzar de forma proporcional a
l’objecte i la finalitat de la protecció, d’acord amb la seva finalitat, tenint
en compte les circumstàncies de cada cas i de manera restrictiva. Així
mateix, l’administració pública ha de raonar degudament les causes
que fonamenten l’aplicació del límit en un determinat supòsit (Velasco
Rico, 2015).
Alguns d’aquests límits poden tenir una aplicació particular en relació
amb la informació en matèria de contractació pública. En particular,
es pot fer referència, entre d’altres, als límits previstos per a protegir:
– la seguretat pública. Aquest límit, que en la legislació bàsica també
inclou la defensa i la seguretat nacional, afecta, principalment, aquells
contractes sotmesos a la legislació específica en la matèria que
redueix la publicitat de manera sensible. Per exemple, en aquests
casos l’òrgan de contractació podrà imposar als candidats i licitadors
el compliment dels requisits que siguin necessaris per a protegir la
informació classificada que comuniqui al llarg del procediment de
licitació i adjudicació o acordar que no es publiqui informació la divulgació de la qual pugui constituir un obstacle per als interessos
de la defensa i la seguretat o perjudiqui els interessos comercials
legítims de candidats o licitadors públics o privats, o pugui perjudicar
la competència lleial entre ells;
– el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, quan el secret o la confidencialitat estiguin establerts
per una norma amb rang de llei. Aquest seria el cas de la contractació
pública, com es veurà posteriorment;
– el principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela
judicial efectiva;
– els drets dels menors d’edat;
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– la intimitat i els altres drets privats legítims;
– el secret professional;
– els drets de propietat intel·lectual i industrial, és a dir, els drets de
caràcter personal i patrimonial que atribueixen a l’autor la plena disposició i el dret exclusiu a l’explotació de l’obra i els drets que persegueixen protegir les invencions o creacions humanes vinculades a
l’activitat empresarial, com ara les patents, els models d’utilitat, els
models industrials, les marques o les denominacions d’origen;
– la protecció de les dades personals. En relació amb aquest darrer
límit cal posar en relleu que la legislació vigent preveu uns criteris per
a facilitar la difusió d’informació que contingui dades personals i, per
tant, sobre l’extensió de la protecció d’aquestes dades en funció
del seu caràcter més o menys sensible. Respecte d’aquest límit,
les Orientacions sobre protecció de dades en la reutilització de la
informació del sector públic elaborades per l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades el 2016 proposen que abans de decidir facilitar la
reutilització de la informació cal examinar els riscos per als interessats
i les mesures que es poden utilitzar per a minimitzar-los. En aquesta
direcció, en els casos en què es puguin derivar riscos per la protecció
de les dades personals cal anonimitzar la informació sent conscient
de les possibilitats de reidentificar a les persones i la necessitat de
complementar la anonimització amb compromisos jurídicament vinculants a través de llicències específiques que en facin referència.
Com s’anonimitza la informació?
Com es desprèn de la lectura de les Orientacions i garanties en els procediments d’anonimització de dades personals de l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades del 2016, la finalitat del procés d’anonimització és
eliminar o reduir al mínim els riscos de reidentificació de les dades anonimitzades mantenint la veracitat dels resultats del tractament d’aquestes, és a
dir, a més d’evitar la identificació de les persones, les dades anonimitzades
han de garantir que qualsevol operació o tractament que pugui ser realitzat
amb posterioritat a l’anonimització no comporta una distorsió de les dades
reals. D’acord amb l’AEPD, cal garantir la irreversibilitat de l’anonimització,
i per a això hauran de valorar tant les fonts d’informació disponibles en
els diferents mitjans i, en particular, a través d’internet, com la tecnologia
aplicable en els processos d’anonimització i en els de reidentificació.
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L’anonimització es pot dur a terme utilitzant diferents tècniques. Segons
el Dictamen 05/2014 sobre tècniques d’anonimització del Grup de Treball sobre protecció de dades de l’article 29, es poden utilitzar tècniques
d’anonimització com ara l’aleatorització (addició de soroll, la permutació,
la privacitat diferencial), la generalització (agregació, anonimat k, diversitat
l i proximitat) i la pseudonimització (xifrat de clau secreta, funció hash).
Tanmateix, aquestes tècniques poden generar riscos de singularització
(possibilitat d’extreure de les dades registres que identifiquen a una persona); vinculabilitat (capacitat de vincular dos o més registres d’una persona
d’una o diverses bases de dades) o inferència (possibilitat de deduir el valor
d’un atribut a partir dels valors de la resta d’atributs). Per a reduir els riscos
d’identificació es poden seguir unes bones pràctiques com ara avaluar periòdicament els riscos, no oblidar la possibilitat que hi hagi atacants, utilitzar
de manera combinada diverses tècniques o revelar la tècnica utilitzada.

Si un límit afecta únicament una part de la informació, es facilitarà l’accés parcial a aquelles dades que no es vegin afectats per aquest. Si la
restricció de l’accés dificulta la comprensió de la informació, l’interessat
pot sol·licitar audiència a l’administració per a aclarir la interpretació,
moment en què l’administració li ha de facilitar els aclariments necessaris sense revelar la informació afectada pels límits aplicats.
Més enllà d’aquests límits previstos amb caràcter general a la legislació de transparència, cal tenir present que la legislació de contractació pública també preveu diferents supòsits de confidencialitat de
la informació contractual que, per tant, també esdevenen límits de la
transparència.
Així, quan l’òrgan de contractació consideri que la divulgació de determinada informació relativa al contracte pot obstaculitzar l’aplicació
d’una norma, resultar contrària a l’interès públic o perjudicar interessos
comercials legítims d’empreses públiques o privades o la competència
lleial entre elles, o quan es tracti de contractes declarats secrets o reservats o l’execució dels quals hagi d’anar acompanyada de mesures
de seguretat especials o exigeixi la protecció dels interessos essencials
de la seguretat de l’Estat, pot no comunicar determinades dades relatives a l’adjudicació justificant-ho degudament en l’expedient.
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A més, els empresaris poden designar com a confidencial determinada
informació recollida en la seva proposta. En particular, la relativa als
secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes.
No obstant això, els licitadors no poden declarar que tota la informació
aportada tingui caràcter confidencial. D’acord amb l’Informe 11/2013,
de 26 de juliol, de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya «la confidencialitat, segons s’estableix en el TRLCSP, té caràcter transversal, és a
dir, es manifesta en totes les fases de la contractació del sector públic
–especialment en la fase de selecció i d’adjudicació del contracte i durant la seva execució– i també s’estén a la fase de revisió per a aquells
contractes que siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació pública» (fonament 1) però «la protecció de determinada informació declarant-la confidencial no pot buidar de contingut els
principis de publicitat i de transparència; circumstància que es podria
donar en el cas que no es tingui coneixement per la resta de licitadors
o candidats de les característiques de l’oferta seleccionada. Per això,
serà necessari ponderar en cada cas els interessos que es defensen
segons el principi de confidencialitat, d’aquells que s’intenten protegir
amb els principis de publicitat i de transparència» (fonament 2). Així
doncs, els òrgans de contractació han d’analitzar si aquesta declaració
de reserva és tan àmplia que desnaturalitza el principi de transparència
i, per tant, el dret dels licitadors a interposar el recurs.
A més de les limitacions de la transparència previstes a la legislació
sobre transparència i accés a la informació i sobre contractació pública, cal tenir present que l’estatut bàsic de l’empleat públic preveu que
aquest ha d’actuar amb confidencialitat –també amb transparència– i
guardar secret de les matèries classificades o altres la difusió de les
quals estigui prohibida legalment, i mantenir la deguda discreció sobre
els assumptes que conegui per raó del seu càrrec, sense que pugui
fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi o de tercers,
o en perjudici de l’interès públic. Igualment la regulació del bon govern preveu que els alts càrrecs han d’actuar d’acord amb el principi
de transparència de les decisions relacionades amb la gestió dels
assumptes públics però també han de mantenir la deguda reserva
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respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici de
llurs competències.
Finalment, més enllà de les limitacions que es poden derivar de la
legislació vigent, hi ha altres límits que es deriven de la mateixa informació que les administracions públiques poden facilitar. En efecte, la
difusió i l’accés a la informació poden generar dificultats reals perquè
la ciutadania pugui tenir un coneixement efectiu de l’activitat que les
administracions duen a terme en matèria contractual, la qual cosa
exigeix que es posin en funcionament mecanismes per a evitar-ho.
Així, en primer lloc, poden sorgir asimetries de la informació. La difusió
d’informació a través dels diferents canals no garanteix que arribi a
tota la ciutadania de la mateixa manera o que assoleixi les finalitats
previstes en relació amb qualsevol persona. De fet, es pot donar la
circumstància que l’increment d’informació no porti a nivells més alts
de transparència, sinó que s’incrementin les asimetries informatives
entre diferents col·lectius. Per a fer front a aquest límit, cal garantir
l’adequada difusió de la informació tenint en compte les necessitats i
capacitats de la ciutadania. Aquesta qüestió és especialment rellevant
en un àmbit, el de la contractació pública, d’alta complexitat tècnica.
En segon lloc, la informació pot ser incompleta, imperfecta o difícil de
localitzar. Sovint es difon informació insuficient o imperfecta per a assolir
les finalitats previstes i d’aquesta manera els seus destinataris no poden
formar-se una opinió correcta sobre la contractació duta a terme per
una determinada administració publica. Per a evitar aquesta situació,
cal establir els procediments adequats per a conèixer les necessitats
informatives dels diferents col·lectius.
En tercer lloc, la informació pot ser errònia. Pot donar-se la circumstància que conscientment o inconscientment es difongui informació
errònia que pugui donar una imatge distorsionada o esbiaixada d’una
determinada administració pública. Per a evitar que es pugui difondre
informació errònia cal preveure els procediments necessaris per a garantir l’adequació de la informació i la seva actualització permanent.
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També cal establir mecanismes per a facilitar que en cas que es detecti
informació errònia es pugui posar fàcilment en coneixement dels òrgans
responsables per a la seva esmena.
En quart lloc, pot produir-se un excés d’informació. Paradoxalment,
un altre límit de la transparència és l’excés d’informació que impedeix
un coneixement adequat per part dels destinataris. Per a evitar l’excés
d’informació, cal que les administracions públiques analitzin detingudament el volum i nivell d’informació que es difon i que s’utilitzin les
eines de visualització que facilitin la seva comprensió. En relació amb
aquesta qüestió es poden portar a col·lació les dificultats que ha generat l’existència de milers de perfils de contractant que ha fragmentat i
dispersat la informació. Tot i que la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de
garantia de la unitat de mercat, va obligar a publicar totes les licitacions
a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, el problema no s’ha
solucionat del tot en relació amb els poders adjudicadors que no són
administració pública que es regeixen per la seva pròpia normativa
d’acord amb l’article 191 TRLCSP.
En cinquè lloc, la informació pot ser excessivament complexa. Per a
donar resposta a aquest límit, les administracions públiques han de
difondre la informació de manera que sigui més fàcilment comprensible. En aquesta direcció, es pot facilitar un primer nivell d’informació
resumida presentada en format gràfic i la possibilitat d’accedir a un
segon nivell d’informació on les dades són presentades de manera
més detallada. En aquesta direcció cal posar en relleu que la tecnologia
facilita instruments per a l’anàlisi de dades però també per a la difusió
dels resultats de les anàlisis en formats fàcilment comprensibles per la
ciutadania (Davies i Fumega, 2014).
Finalment, en ocasions l’accés a la informació o el seu tractament
poden tenir un cost. La legislació vigent preveu que l’accés a la informació és gratuït si les dades són consultades en el lloc o es troben
dipositades o existeixen en format electrònic i es lliuren per correu
electrònic. Tanmateix, també preveu que les administracions públiques
poden cobrar una contraprestació econòmica per l’expedició de còpies
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i la transposició a formats diferents de l’original. Tot i que la mateixa
normativa preveu que el cost no pot excedir del cost d’expedir les
còpies o de transposar la informació a un format diferent de l’original,
cal vetllar perquè l’establiment de contraprestacions no pugui esdevenir
un límit a la transparència.

5. La participació ciutadana en la contractació pública
La participació és el segon pilar de la contractació oberta. La participació consisteix en la intervenció de la ciutadania en el disseny, l’execució,
el seguiment i el control de la contractació pública. La participació també facilita la col·laboració ciutadana amb les administracions públiques
en el desenvolupament d’aquestes activitats així com en el foment de
la integritat pública i la prevenció dels conflictes d’interessos i la lluita
contra la corrupció. De fet, en ocasions, les declaracions sobre govern
obert o, fins i tot, els estudis, diferencien la participació i la col·laboració
com a principis de govern obert autònoms.
La participació pot tenir un paper rellevant en la contractació pública.
D’una banda, permet incrementar la confiança de la ciutadania en les
administracions públiques i, en particular, en els òrgans de contractació. D’una altra banda, permet que els contractes públics responguin millor a les necessitats reals de la ciutadania. A més, a través de
la participació en la contractació pública s’aconsegueix la implicació
de la ciutadania tant en relació amb la tramitació del procediment de
contractació i amb l’execució dels contractes com també respecte
de la garantia del compliment de la legislació i del contingut dels contractes. La ciutadania també pot participar en l’anàlisi i seguiment de
l’activitat contractual. De fet, a la vista d’aquestes anàlisis la ciutadania
pot col·laborar amb l’administració pública en la prevenció i la lluita
contra la corrupció denunciant o informant d’irregularitats o de casos
de corrupció.
En aquesta direcció, els Principis Globals per a les Contractacions
Obertes preveuen diferents mesures per a potenciar la participació,
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el monitoratge i la supervisió de la contractació pública que permeten
identificar l’abast d’aquest principi:
– reconeixement del dret a participar en la supervisió de la formació,
adjudicació, compliment i terminació de contractes públics;
– foment d’un entorn favorable que reconegui, fomenti, promocioni,
protegeixi i generi oportunitats de consulta i monitoratge per part de
la ciutadania en relació amb les contractacions públiques;
– enfortiment de les capacitats de tots aquests actors, per a comprendre, monitoritzar i millorar l‘acompliment de les contractacions públiques, així com per a crear mecanismes de finançament sostenibles
que donin suport a la participació en les contractacions públiques.
– obligació d’assegurar a les agències de control i a les entitats executores formes d’accés i ús de la informació divulgada. Les entitats han
de rebre la retroalimentació dels ciutadans, actuar a partir d’aquesta
i fomentar el diàleg i consulta entre les parts contractants i les organitzacions de la societat civil a fi de millorar la qualitat dels resultats
de les contractacions;
– estratègies de consulta ciutadana i de participació durant l’execució
del contracte en relació amb els contractes d’impacte significatiu.
Els Principis Globals per a les Contractacions Obertes són força ambiciosos en aquest punt, i la seva consecució dista molt de la realitat al
nostre país on, en termes generals, es pot observar que no existeixen
gaires manifestacions de la participació ciutadana en la contractació
pública. En efecte, més enllà de la participació com a licitadors, la
legislació en matèria contractual no preveu i inclús no facilita la participació ciutadana en les diferents fases del cicle contractual. Aquesta
situació també es produeix en altres països tot i que cada cop es troben
més experiències on el principi de participació està incorporant-se a
la contractació pública.
En l’actualitat, la participació ciutadana troba experiències en les diferents fases del cicle contractual. Algunes d’aquestes experiències
es veuen potenciades per l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació.
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En primer lloc, la participació es pot preveure en relació amb les polítiques de contractació pública. Respecte d’això, cal recordar que la
legislació catalana de transparència disposa que el govern obert es
fonamenta en la participació i la col·laboració ciutadana en la definició
de les polítiques públiques més rellevants, de caràcter general i sectorial
i, per tant, en les polítiques de contractació.
El Fòrum de la Contractació Pública
El febrer del 2017 es va crear el Foro de contratos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón (Ordre HAP/114/2017, de 8 de febrer). Aquest
fòrum es configura com l’instrument de participació en matèria de contractació pública i se li atribueixen funcions consultives i de control sobre
l’activitat contractual. La seva composició està formada per representants
dels òrgans de contractació de l‘Administració de la comunitat autònoma;
representants dels treballadors d’empreses adjudicatàries de contractes
públics; representants dels contractistes; representants dels centres especials d’ocupació; representants de les universitats públiques; representant
dels treballadors autònoms; representant del Tribunal de Defensa de la
Competència d’Aragó.

En segon lloc, la participació es pot concretar en la planificació del
contracte, on pot tenir un paper significatiu, particularment quan l’administració pública detecta les necessitats que justifiquen la licitació d’un
nou contracte en la fase inicial de la contractació pública. D’aquesta
manera la participació pot ser útil per a conèixer les necessitats reals
de la ciutadania. Una irregularitat habitual, que pot emmascarar casos
de corrupció, és iniciar un procediment de contractació sense que hi
hagi una necessitat ciutadana o projectar una licitació que no respongui
a les necessitats realment identificades.
La legislació vigent preveu de manera molt limitada la participació ciutadana, per exemple, en disposar el tràmit d’informació pública respecte
de l’estudi de viabilitat o l’avantprojecte de construcció i explotació
d’obra en el contracte de concessió d’obra pública (arts. 128.3 i 129.3
TRLCSP) o en la possibilitat de presentar estudis de viabilitat en eventuals concessions (art. 128.5 TRLCSP).
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Participació en el disseny
A diversos països de Amèrica Llatina i d’Àfrica es preveu la participació a
través d’audiències i acords amb les comunitats indígenes afectades pels
projectes d’infraestructures o d’indústries extractives per a assegurar que
el procediment de contractació té en compte les seves necessitats (Human
Rights Watch, 2013).
En aquesta direcció, la Iniciativa para la transparencia de las industrias
extractivas preveu que la societat civil ha d’involucrar-se activament i que
el govern ha d’assegurar que no existeixin obstacles per a la participació
de la societat civil. A aquests efectes ha previst un protocol relatiu a la
participació de la societat civil inclòs al seu estàndard.40

En tercer lloc, la participació es pot canalitzar a través de la presentació
de projectes a les licitacions públiques. En aquesta direcció, és evident
que hi ha procediments d’adjudicació que faciliten més participació que
altres. Aquest és un aspecte rellevant si es té en compte que el nombre
de licitadors que participen en un procediment de contractació té un
impacte en el preu d’adjudicació. Respecte d’això, cal tenir present que
el 25% dels contractes adjudicats a la Unió Europea tenen un o dos
licitadors; a més, aquestes dades es correlacionen amb la percepció
de corrupció en la contractació pública (Czibik, 2015).
Per una altra banda, també cal tenir present la importància de facilitar la participació de determinats col·lectius de licitadors com ara les
petites i mitjanes empreses (PIME), com es desprèn de la lectura del
considerant 2 de la Directiva 2014/24/UE, la qual cosa s’ha traduït en
la previsió de diferents instruments per a afavorir una major transparència juntament amb la simplificació dels procediments de licitació
que puguin incentivar aquesta participació. Aquesta participació també
es pot incentivar a través de la creació d’espais de trobada entre les
empreses perquè puguin col·laborar en la participació en les licitacions
públiques com, per exemple, preveu l’acord de govern de mesures en
matèria de contractació pública de 2009.

40. https://eiti.org/sites/default/files/documents/a4_spanish_standard_web.pdf (darrera
consulta: desembre 2016).
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Punt de trobada41
El punt de trobada és un espai virtual, disponible al perfil del licitador
accessible a la Plataforma de serveis de contractació pública, adreçat
als licitadors per tal d’impulsar la compra col·laborativa entre les petites
i mitjanes empreses per a facilitar l’assoliment d’una major col·laboració,
eficàcia i eficiència en la contractació pública.

En quart lloc, la participació es pot donar en l’adjudicació dels contractes. En aquesta direcció, cal valorar l’oportunitat de canalitzar la
participació ciutadana a través de les meses de contractació. També
la participació com a observadors en el procediment d’adjudicació.
Testimonis cívics en la contractació pública
A Mèxic, des de 2004 existeix un programa de testimonis socials per facilitar la participació de la societat civil com a observadors externs de la
contractació pública. En particular, la Llei d’adquisicions, arrendaments i
serveis del sector públic de Mèxic (última versió publicada al Diari Oficial de
la Federació el 10 de novembre del 2014) preveu la intervenció de persones
físiques i ONG com a testimonis socials en els procediments de licitació de
contractes de més de 17 milions d’euros en els contractes d’adquisició
de béns i serveis i de més de 34 milions d’euros en els d’obra pública,
així com en altres contractes quan ho determini la Secretaria de la Funció
Pública o quan el contracte tingui un impacte significatiu en els programes
substantius de l’òrgan o entitat. Entre d’altres funcions, els testimonis socials
proposen millores per a enfortir la transparència, imparcialitat i la normativa
en matèria de contractació pública, i al final de la seva participació emeten el
seu informe, que es publicarà al lloc web de l’òrgan o entitat corresponent.
Si el testimoni social detecta irregularitats, ho haurà de posar en coneixement de l’àrea de queixes de l’òrgan o entitat licitadora. Quan les licitacions
continguin informació reservada en matèria de seguretat nacional, seguretat
pública o defensa nacional es podrà exceptuar la participació dels testimonis
socials. L’ONG Transparencia Mexicana ha valorat positivament aquesta
iniciativa, que ha permès reduir el cost dels contractes públics i ha permès
incrementar el nombre de licitadors en els procediments de contractació.42

41. https://contractaciopublica.gencat.cat (darrera consulta: desembre 2016).
42. www.opengovguide.com/country-examples/in-mexico-social-witnesses-overseepublic-procurement/ (darrera consulta: desembre 2016).
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En una línia semblant, a Colòmbia, la Llei 850 de 2003 regula les veedurías ciutadanes per exercir el control social a la contractació pública
i, si escau, denunciar davant els òrgans de control les irregularitats que
es detectin.

Un instrument a través del qual es pot canalitzar la participació en el
seguiment de la contractació són els pactes d’integritat. Els pactes
d’integritat són un acord entre una administració pública i les empreses
licitadores o les associacions o entitats que representin els seus interessos pel qual es comprometen a seguir un procediment de contractació
transparent i evitar qualsevol pràctica que pugui ser considerada com
corrupció. Generalment, els pactes d’integritat també atribueixen el
seu seguiment a organitzacions de la societat civil, que supervisen
que totes les parts compleixen amb el contingut del pacte. Els pactes
d’integritat fomenten la integritat dels òrgans de contractació i de les
empreses licitadores, i concreten els principis i valors ètics fixats per la
normativa amb caràcter general.
Els pactes d‘integritat
Els pactes d’integritat van sorgir fa una dècada sota l’impuls de Transparència Internacional, i en l’actualitat ja hi ha diferents experiències sobre l’ús
dels pactes d’integritat en la contractació pública. A Europa, la Comissió
Europea ha impulsat un projecte per posar en marxa els pactes d’integritat en onze estats membres.43 Transparència Internacional Espanya està
impulsant pactes d’integritat a la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de
Madrid.44

En cinquè lloc, la participació pot manifestar-se en la garantia de la
legislació vigent que es canalitza, per exemple, a través de la possibilitat que els licitadors o les persones que es puguin veure perjudicats o
afectats per un contracte estiguin legitimats per a interposar el recurs
administratiu especial en matèria de contractació, d’acord amb el que

43. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/
(darrera consulta: desembre 2016)
44. http://integridad.org.es/proyecto-integridad/integridad-en-la-contratacion-publica/
(darrera consulta: desembre 2016).
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preveu la legislació de contractació pública. Inicialment, aquesta legitimació estava molt limitada i ha estat posteriorment ampliada pel Reial
Decret 814/2015, d‘11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals, que preveu diferents supòsits de legitimació especial
(com ara, associacions representatives d’interessos relacionats amb
l’objecte del contracte, empreses que concorrin a una licitació en una
unió temporal d’empreses, o els membres de les entitats locals que
hagin votat en contra dels actes i acords impugnats).
Però no es preveu una acció cívica o popular, com recorda la Resolució
305/2016, de 22 d’abril, del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals. En aquesta direcció, en el marc dels principis de govern
obert caldria valorar la possibilitat d’ampliar encara més la legitimació
per a interposar el recurs especial tal com proposa Transparència Internacional Espanya en el seu document amb seixanta mesures contra la
corrupció en subvencions, licitacions i contractes públics, elaborades
el setembre del 2015, que inclou, entre d’altres, ampliar la legitimació
activa inclús essent acció pública per a interposar el recurs especial
en matèria contractual.45
En sisè lloc, la participació en l’anàlisi, el monitoratge i el seguiment
de la contractació pública. La ciutadania pot col·laborar amb l‘administració pública en l’anàlisi de les dades sobre contractació pública i,
d’aquesta manera, participar en el monitoratge i el seguiment d’aquesta
activitat. Aquest procés pot aportar un millor coneixement al funcionament de l’activitat contractual però també pot permetre identificar
irregularitats i casos de corrupció.
El monitoratge civil dels contractes públics
El projecte Integrity Observers va posar en funcionament a Croàcia una
base de dades sobre contractació el 2012. Aquesta base de dades permet

45. http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2015/10/sesenta_medidas_
propuestas_tie.pdf (darrera consulta: desembre 2016).
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analitzar i monitoritzar en temps real la contractació pública a partir de tota
la informació i les dades relacionades amb els procediments de contractació, que es faciliten de manera sistemàtica i fàcilment comprensible.46

Més enllà de la consulta de la informació que difonen les administracions en matèria de contractació pública i, eventualment, l’anàlisi de la
informació sobre els contractes a què s’hagi pogut accedir mitjançant
una sol·licitud, la participació ciutadana en la contractació pública es
concreta en la reutilització de les dades obertes que difonen les administracions públiques. De fet, tan important és que les administracions
públiques difonguin la informació en formats oberts com que la ciutadania analitzi, interpreti i extregui conclusions d’aquesta informació
(Transparency International-USA, 2014).
La participació ciutadana en l’anàlisi de les dades sobre contractació
oberta pot dur-se a terme de manera individual. També de manera
organitzada, a través d’ONG o mitjançant la premsa i el periodisme
de dades.
¿Quién cobra la obra?
¿Quién cobra la obra? és un projecte impulsat per la Fundación Civio en
el qual s’han analitzat tots els contractes d’obra pública publicats al BOE
entre 2009 i 2015 (en total, 8.058 contractes). L’elaboració del projecte
ha tingut força dificultats pel baix nivell de reusabilitat de la informació
analitzada, que ha implicat que algunes de les tasques s’hagin hagut de
fer de forma manual. El projecte permet visualitzar de forma gràfica les
constructores adjudicatàries, les obres públiques, els contractes adjudicats, cercar dades i comparar-les. El projecte ha tirat endavant després
d’una campanya de crowdfunding a través de Goteo.47

En setè lloc, la participació ciutadana pot manifestar-se en la identificació d’irregularitats en la contractació pública. En efecte, un àmbit en
el qual la reutilització de la informació pot tenir un paper significatiu és
en la detecció d’irregularitats, fraus, conflictes d’interessos i casos de

46. http://integrityobservers.eu/ (darrera consulta: desembre 2016).
47. http://quiencobralaobra.es/ (darrera consulta: desembre 2016).
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corrupció en la corrupció pública. Respecte d’això no es pot desconèixer que quasi la meitat dels casos de frau i corrupció són detectats a
través de la delació o per accident mentre que només un 14% ho són
com a resultat d’una auditoria interna (Association of Certified Fraud
Examiners, citat per Ernst & Young, 2012). La reutilització de les dades
i la seva anàlisi es pot realitzar manualment però també a través de l’ús
de diverses aplicacions algunes de les quals són d’accés lliure.
Aplicacions per a l’anàlisi de dades i la detecció d’irregularitats
En l’actualitat, es troben disponibles aplicacions lliures i propietàries que
poden ser utilitzades per la ciutadania per a detectar irregularitats i casos
de corrupció. Un exemple és Picalo, una aplicació de codi obert per a
l’anàlisi de dades per a la detecció proactiva de frau a partir de les dades
d’una entitat.48

En vuitè lloc, la col·laboració es pot concretar en la denúncia o la informació de situacions irregulars que s’hagin pogut detectar. En aquesta
direcció, Transparència Internacional, en una resolució d’octubre del
2009 sobre la protecció del denunciant (whistleblower), destaca que
«la denúncia pot ser un instrument crucial per a detectar i informar
sobre la corrupció, el frau i la mala gestió en el sector públic, el privat
i el no lucratiu».
La denúncia ciutadana de les irregularitats i la corrupció
L’Oficina Antifrau de Catalunya disposa d’un canal electrònic genèric per
a la denúncia d’irregularitats i casos de corrupció en les administracions
públiques catalanes que és accessible des del portal de la transparència
de l’Administració de la Generalitat. Les denúncies poden ser anònimes
d’acord amb el que preveu la Instrucció 1/2016 del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tot i això, el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
considera en la seva instrucció que els denunciants haurien de donar les
seves dades tant per facilitar l’esclariment dels fets com per, eventualment,
poder detectar motivacions espúries en la seva denúncia.49

48. https://youtu.be/-57a79POvZM
49. http://transparencia.gencat.cat/ca/detalls/article/Bustia-anonima-antifrau-00001 (darrera consulta: desembre 2016).

Contr a c tac i ó o b e r t a ı 84

Les tecnologies de la informació i la comunicació poden facilitar la informació o la denúncia d’irregularitats i de casos de corrupció que hagi
pogut identificar la ciutadania sobre la base de la informació difosa per
les mateixes administracions públiques o en funció d’altra informació
de la qual hagi pogut tenir coneixement en matèria contractual.
Canal de denúncies de Chilecompra
La Direcció ChileCompra és la institució que administra el sistema de
compres públiques de Xile, que funciona amb un marc regulador únic
basat en la transparència, l’eficiència, la universalitat, l’accessibilitat i la
no discriminació.
La Direcció ChileCompra posa a disposició de tots els seus usuaris un
canal de denúncies, a través del qual compradors, proveïdors o ciutadania
en general poden informar respecte d’una situació que al seu parer atempti
contra la probitat, la transparència o la integritat d’un o més processos
de contractació.
Les denúncies han de complir diferents condicions, com ara garantir la
confidencialitat del denunciant tot i que haurà d’indicar les dades de contacte; donar un tracte respectuós a les denúncies, sense desqualificacions personals, amb serietat i descrivint clarament els fets irregulars; exigir
responsabilitat per a les denúncies infundades i amb el propòsit d’insultar
a algú, perjudicant la seva honra i imatge; etc.

Les tecnologies de la informació i la comunicació també poden ser utilitzades per la mateixa societat civil per a crear mecanismes de denúncia.
Tecnologia social per a la denúncia d’irregularitats
Xnet és un projecte en funcionament des del 2008 que treballa en favor
de la promoció de la democràcia a través de la xarxa i, en particular, la
lluita contra la corrupció. Xnet posa a disposició de qui tingui informació
rellevant una bústia per a poder-la enviar, de forma segura i anònima.50

En els darrers anys, a l’efecte de facilitar la denúncia dels casos de
corrupció s’han posat a disposició de la ciutadania aplicacions mòbils.

50. https://xnet-x.net/ca/bustia-xnet/ (darrera consulta: desembre 2016).
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Aplicacions per a informar sobre irregularitats i casos de corrupció en la
contractació pública a través del mòbil
Hi ha diferents experiències d’aplicacions disponibles per mòbil per a poder
informar o denunciar irregularitats i casos de corrupció.
L’aplicació The Bribr es va llançar a Rússia el 2012. Aquesta aplicació
convidava a la gent a informar de manera anònima sobre suborns que
pagaven. La informació posteriorment es presentava en un mapa que
permetia veure on es localitzava la corrupció al país. Tot i l’ús que se’n va
arribar a fer, l’aplicació va ser criticada per tenir un aspecte molt atractiu
que podia portar que la gent la veiés més com un joc que no com una
eina de denúncia de la corrupció. En l’actualitat no està en funcionament.51
L’aplicació ipaidabribe.com es va posar en funcionament a l‘Índia. Aquesta
aplicació permet que la ciutadania pugui informar sense la necessitat de
registrar-se sobre casos de corrupció en els qual hagi participat però també
informar sobre treballadors públics honestos que no han acceptat un suborn. L’aplicació difon informació sobre el panorama de la corrupció. Posteriorment, l’aplicació s’ha anat estenent a altres països amb un èxit divers.

Un dels aspectes que cal garantir quan es crea un mecanisme per
a la denúncia o la informació de casos de corrupció és la protecció
del denunciant o informant. Així ho posa de manifest, entre d’altres,
la resolució de Transparència Internacional a què s’ha fet referència.
Les tecnologies de la informació i la comunicació també poden ser
útils per a protegir la identitat de l’informant o denunciant (Cerrillo i
Martínez, 2014a).
La denúncia de fraus i casos de corrupció
L’Oficina Europea de Lluita contra el Frau ha creat un sistema en línia per
a la presentació de denúncies (Fraud Notification System) a través del qual
qualsevol personal pot informar sobre els fraus que hagi identificat i facilitar
qualsevol dada que pugui esdevenir útil en la investigació.52 A més, aquest
sistema garanteix la protecció de la identitat del denunciant a través de la
creació d’un compte de correu segur en el qual, de manera anònima, el
personal de l’oficina pot posar-se en contacte amb el denunciant.

51. http://www.pbs.org/wnet/need-to-know/the-daily-need/bibr-a-new-russian-anticorruption-app/15709/ (darrera consulta: desembre 2016).
52. https://fns.olaf.europa.eu/ (darrera consulta: desembre 2016).
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Finalment, la participació de la ciutadania en la contractació pública
es pot canalitzar a través de la posada a disposició de canals perquè
puguin fer un retorn sobre el funcionament dels portals i aplicacions
que posin a disposició. El retorn dels usuaris (feedback) és un potent
instrument de transparència en el funcionament de les administracions
públiques que permet a la ciutadania tenir l’oportunitat d’informar-les
sobre la seva experiència en l’ús dels portals de transparència i de
dades obertes o sobre la seva participació en una licitació. Respecte
d’això, cal tenir present que la legislació catalana de transparència i
accés a la informació pública reconeix el dret de la ciutadania de fer
propostes de millora i suggeriments en relació amb el funcionament
dels serveis públics mitjançant el portal de transparència. Així mateix,
disposa que les administracions públiques hauran de donar a conèixer
de manera anonimitzada les propostes i els suggeriments rebuts.
Col·laboració ciutadana en els portals de dades obertes
El portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya disposa d’un
canal per a col·laborar amb el projecte que permet a la ciutadania donar
la seva opinió sobre quines dades s’haurien d’obrir i quins serveis hauria
de prestar el portal o facilitar l’accés des del portal.53
A més, el portal de transparència també posa a disposició de les administracions públiques catalanes la possibilitat de formular queixes i suggeriments en relació amb aquest.54

Per a afavorir la reutilització de les dades i, per tant, la participació ciutadana en l’anàlisi i el seguiment de la contractació pública, pot resultar
útil fomentar l’anàlisi de les dades obertes per part de la ciutadania amb
l’objectiu de facilitar un millor coneixement de la contractació pública i
la detecció de situacions irregulars que puguin amagar casos de corrupció a través del seguiment de totes les fases del cicle contractual. El
foment de la participació no només s’ha de realitzar posant a disposició
de la ciutadania dades obertes sinó també creant portals i aplicacions
que en facilitin l‘anàlisi. També es pot fomentar l’ús de les dades obertes

53. http://dadesobertes.gencat.cat/ca/orfes/col_laboreu_amb_el_projecte/ (darrera consulta: desembre 2016).
54. http://transparencia.gencat.cat/ (darrera consulta: desembre 2016).
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a través de l’organització d’esdeveniments amb l’objectiu d’analitzar
conjunts de dades amb la finalitat de trobar correlacions que puguin
ser d’interès (com ara hackathons o opendata camps).55
Hackathon contra la corrupció
El juliol del 2016, sota la iniciativa del Programa de Nacions Unides per
al Desenvolupament (PNUD) es va organitzar el HACK-CORRUPTION a
Moldàvia per crear aplicacions o plataformes web per a donar suport a
la lluita contra la corrupció. El guanyador de la primera edició va ser una
iniciativa que va crear una plataforma que mostra qui són els beneficiaris
finals de les licitacions públiques utilitzant dades obertes per a relacionar
les dades sobre contractació pública i els fundadors o responsables de
les empreses.56

6. Com es pot aconseguir una contractació oberta
a Catalunya?
La contractació oberta genera nombrosos efectes positius en relació
amb la mateixa contractació pública enfortint la lliure concurrència i la
igualtat entre els licitadors, incrementant la transparència dels procediments de contractació i millorant l’eficàcia, l’eficiència i l’economia
dels contractes públics. A més, també permet millorar la confiança de
la ciutadania en les administracions públiques i la seva legitimitat. Des
d’aquesta perspectiva la contractació oberta esdevé un instrument
útil per a canalitzar la resposta de les institucions públiques a la crisi
d’efectivitat, eficiència, legitimitat i confiança que han estat patint en
la darrera dècada.
Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen avui dia
moltes aplicacions que permeten canalitzar la transparència de la

55. http://opendatabourgogne.org/; http://www.monithon.it/; https://hackathon.ogpsummit.
org/ (darrera consulta: desembre 2016).
56. http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/pressreleases
/2016/07/11/hack-corruption-au-fost-desemna-i-c-tig-torii-primului-hackathon-anticorupie-.html (darrera consulta: desembre 2016).
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contractació pública i la participació i la col·laboració ciutadana tant en
la millora de la mateixa transparència com de la contractació pública.
Al llarg d’aquestes pàgines s’ha tingut oportunitat d’identificar nombroses
manifestacions de la contractació oberta. Tanmateix, s’ha pogut observar
que tot i els avenços que s’han produït al nostre país en l’aplicació de la
transparència i la participació en la contractació pública i en la innovació
pública en aquest àmbit de l’activitat administrativa, encara hi ha marge
per a poder avançar en el desplegament de la contractació oberta.
A aquests efectes, a continuació es mostren diferents elements que
s’haurien de tenir en compte per les administracions públiques per
a obrir la contractació pública a la ciutadania i assolir així els efectes
positius que s’han anat identificant anteriorment.
I. Dissenyar la contractació pública oberta per defecte. Les administracions públiques han de facilitar l’apertura de la contractació
pública i, en particular de les seves dades, sense necessitat que
siguin requerides a fer-ho.
II. Aprovar un marc normatiu adequat per a afavorir l’apertura de
la contractació pública. El marc regulatori és determinant per a
l’assoliment dels objectius de la contractació oberta. Les normes
vigents tant en matèria de transparència i accés a la informació
com les relatives a la contractació pública únicament apunten algunes qüestions però no són suficients per a donar resposta a tots
els reptes i oportunitats que genera l’apertura de la contractació
pública. Caldria aprofundir en la regulació de les dades obertes
i la seva reutilització; la difusió de dades obertes en matèria de
contractació; i els mecanismes de participació ciutadana en la
contractació pública. El trasllat de la Directiva 2014/24/UE, de
26 de febrer, al nostre ordenament jurídic constitueix una bona
oportunitat per a avançar en aquesta direcció.
III. Adoptar una estratègia de contractació oberta. L’estratègia
ha d’ésser, en primera instància, la mostra del compromís amb
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la contractació oberta de les institucions públiques i dels seus
responsables. A més, complementàriament a les normes que
adoptin les diferents administracions públiques en el marc de les
seves competències, l’estratègia ha d’aglutinar tots els esforços
de cada administració pública sota el lideratge dels seus responsables per a traslladar els principis de transparència i participació
a la contractació pública d’acord amb el que s’ha anat assenyalant
en aquest treball. L’estratègia ha d’identificar els responsables del
seu impuls i de la seva aplicació i dotar-se dels recursos necessaris
per la seva aplicació. L’elaboració de l’estratègia ha de comptar
amb la participació ciutadana.
IV. Millorar les dades obertes en matèria de contractació pública.
Aquesta millora s’ha de traduir en un increment del volum de dades sobre contractació pública que les administracions públiques
difonen en formats oberts en relació amb totes les fases del cicle
de contractació pública. També és necessari millorar la qualitat de
les dades (accessibilitat, reusabilitat, actualització, etc.). En aquest
sentit, les administracions públiques haurien d’adoptar l’estàndard de dades de contractació oberta a què s’ha fet referència, la
qual cosa permetrà l’anàlisi conjunta de les dades de les diferents
administracions públiques. A més, les administracions públiques
han de connectar els portals de dades obertes. La interoperabilitat de les dades obertes és un element important per a poder
treure els màxims beneficis de la seva reutilització. En aquesta
direcció, resulta d’interès la iniciativa del Portal de dades obertes
multi-Ajuntament.
V. Fer front a les asimetries informatives. No tots els actors que
participen en la contractació pública poden estar en disposició
d’utilitzar les dades obertes o els canals de participació que es
vehiculin. Altres poden no estar interessats en disposar de més
dades o en utilitzar-les o en actuar en funció del que hagin pogut
constatar gràcies a aquestes dades. En qualsevol cas, és important adquirir consciència que més dades no vol dir més apertura
com tampoc més canals de participació no es tradueixen en un
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interès immediat de la ciutadania per intervenir en les polítiques i
en les decisions en matèria de contractació pública.
VI. Fomentar la participació ciutadana en la contractació oberta.
L’ús que faci la ciutadania de la informació que difonen les administracions públiques també pot condicionar la transparència de
la contractació pública. A aquests efectes, les administracions
públiques han de dur a terme campanyes d’informació i de sensibilització ciutadana sobre contractació oberta i, especialment, a
aquelles persones més properes a la contractació pública. Sovint
l’adopció de normes que reconeixen un nou estatut jurídic de la
ciutadania davant les administracions públiques passen desapercebudes. Per a fomentar aquesta participació també cal impulsar
programes de subvenció de l’activitat d‘entitats i organitzacions de
la societat civil que participin en la contractació oberta. Malgrat el
suport que es pugui tenir per part de les administracions públiques
també cal considerar el finançament cívic de les iniciatives socials
en matèria de contractació oberta (crowdfunding). Respecte d’això
cal tenir present que tot i el baix cost que té la participació ciutadana en la contractació pública a través de les tecnologies de la
informació i la comunicació (tant des del punt de vista tecnològic
com econòmic i de coneixement), la participació mediada a través
d’entitats de la societat civil ha d’esdevenir un motor del procés
d’evolució que es dibuixa.
VII. Crear canals per a transmetre la col·laboració ciutadana a
través de dispositius mòbils. El seguiment i el monitoratge de la
contractació pública no és suficient si no existeixen canals àgils i
segurs que permetin traslladar a les administracions competents
les informacions relatives als problemes o les irregularitats que
es detectin.
VIII. Dissenyar un sistema d’incentius per a l’apertura de la contractació pública. Tant la ciutadania com les mateixes administracions públiques poden no tenir interès en l’apertura de la contractació pública. Per això, les administracions públiques han de
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desenvolupar programes per a fomentar la participació activa de la
ciutadania en la contractació oberta a través de la identificació dels
incentius necessaris per a fer-ho. També cal articular un sistema
d’incentius perquè les administracions públiques vulguin obrir la
seva contractació. La contractació oberta és un àmbit en el qual el
nudging pot tenir un paper important per a vèncer les resistències
al canvi dels diferents actors implicats a través de petits estímuls
i acompanyar-los en aquest procés d’innovació.
IX. Facilitar formació a tots els actors. La contractació oberta és una
manifestació d’un nou model de governança basat en la transparència i la participació que, a més, es basa en un ús intensiu de les
tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest procés d’innovació ha d’anar acompanyat del suport necessari a tots els actors
implicats. Aquest suport s’ha de concretar en l’assessorament i el
suport als directius i treballadors públics, als possibles licitadors i a
la ciutadania. També es pot concretar a través de la posada en funcionament d’espais d’intercanvi de coneixements i d’experiències.
X. Articular mecanismes de garantia adients a les controvèrsies
que puguin sorgir en matèria de contractació oberta. Tot i que
la legislació de transparència i la de contractació han incorporat
nous mecanismes per a poder donar resposta de manera més
ràpida i eficient a les controvèrsies que puguin sorgir que amb
els mecanismes tradicionals (reclamació davant la GAIP i els consells de transparència i bon govern, i recurs davant els tribunals
especials de recursos contractuals, respectivament), no són suficients per a poder garantir adequadament l’exercici dels drets i el
compliment de les obligacions dels diferents subjectes implicats
en l’impuls de la contractació oberta. En aquesta direcció es pot
impulsar l’adopció de cartes de serveis de la contractació oberta
que determinin els compromisos de qualitat, la creació d’òrgans
independents responsables de la contractació oberta o la modificació de la legislació vigent per ampliar l’àmbit objectiu i subjectiu
dels mecanismes de garantia en matèria de transparència i de
contractació pública que ja preveu la legislació.
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XI. Experimentar amb la posada en funcionament d’iniciatives de
contractació oberta. Els canvis que genera la contractació oberta
exigeixen una anàlisi sobre el seu impacte en la pràctica que sovint
és difícil de valorar a priori. En aquesta direcció, cal recordar que
la Llei 19/2014 preveu, precisament, que l’administració pública
pot promoure proves pilot prèvies a l’aprovació de noves mesures
regulatòries per verificar-ne la idoneïtat (art. 64). Per a fer-ho cal
impulsar la creació de laboratoris de contractació oberta per al
disseny i l’anàlisi dels projectes d’apertura de la contractació pública i també la posada en funcionament d’iniciatives específiques
experimentals en relació amb determinats tipus de contractes o
llocs del territori com, per exemple, s’ha fet a França a la Bretanya
i a la Borgonya-Franc Comtat.
XII. Avaluar les iniciatives que s’impulsin. L’avaluació ex post de les
iniciatives de contractació oberta ha de perseguir conèixer la seva
eficàcia i eficiència així com la satisfacció de la ciutadania (art. 60
Llei 19/2014). La finalitat de l’avaluació ex post ha d’ésser valorar
si iniciatives de contractació oberta i les normes que els donen suport han assolit els objectius previstos, si la seva aplicació és eficaç
i eficient i si els diferents instruments que preveu donen resposta
adequada a les previsions realitzades. L’avaluació ex post també
ha de permetre identificar els problemes de la legislació vigent.
D’aquesta manera, es pot obtenir una informació de gran valor per
a poder impulsar la reforma de les normes vigents, l’adopció de
noves normes que siguin més adequades a les finalitats previstes
o que siguin més eficaces i eficients o la introducció de canvis en
les experiències que s’hagin impulsat.
El repte d’impulsar la contractació oberta és important. Però és una bona
oportunitat per a transformar les relacions entre les administracions públiques i la ciutadania a través de la innovació en la contractació pública,
aconseguir més eficàcia i eficiència administrativa i integritat pública i fer
front a les irregularitats i els casos de corrupció, que malauradament
encara avui dia coexisteixen al si de les institucions públiques, implicant
en aquest procés a les mateixes institucions i a tota la ciutadania.
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