Ŕesolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual
s’aproven les instruccions sobre la utilització dels models de plecs de
clàusules administratives particulars per a la contractació d’obres, de serveis
i de subministrament mitjançant procediment obert cofinançats amb
l’instrument de finançament Next Generation EU
Antecedents
1. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) canalitzarà cap a
Espanya fons comunitaris fins a 2026, per a secundar a curt termini la
recuperació després de la crisi sanitària, impulsar a mitjà termini un procés
de transformació estructural, i portar a llarg termini a un desenvolupament
més sostenible i resilient des del punt de vista economicofinancer, social,
territorial i mediambiental.
El PRTR, inspirat en l'Agenda del Canvi, en l'Agenda 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, se sustenta en quatre
pilars que vertebraran la transformació del conjunt de l'economia cap a
una Espanya més verda, més digital, més cohesionada i inclusiva i més
igualitària: transició energètica, transformació digital, cohesió social i
territorial i igualtat de gènere, aquest últim amb caràcter més transversal.
2. El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven mesures
urgents per a la modernització de l’Administració i per a l’execució del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència va aprovar un marc general
bàsic dirigit a mobilitzar inversions i projectes i a facilitar, dins el calendari
temporal marcat per la Unió Europea, la gestió administrativa necessària
perquè el màxim de projectes es puguin beneficiar del finançament
europeu.
3. Algunes d'aquestes mesures, de caràcter bàsic, són directament aplicables
en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, però altres
requerien una adaptació o un desplegament legal autonòmic que les
harmonitzés amb les particularitats organitzatives i normatives pròpies, la
qual cosa es va fer mitjançant el Decret llei 3/2021.
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4. El Reial decret llei 36/2020, en l’article 54 estableix que, amb la finalitat
d’homogeneitzar i agilitar els processos de contractació, s’ha de promoure
l’elaboració del plec tipus de clàusules administratives corresponents als
contractes a celebrar per a la gestió dels fons procedents del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.
En aquesta línia, l’article 18 del Decret llei autonòmic estableix que el
Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, ha d'aprovar uns models tipus de clàusules o de plecs de
clàusules administratives. Aquests models han de contenir les regles sobre
els criteris de solvència exigida per licitar, els criteris d'adjudicació o els
aspectes que s'han de negociar, i també les fórmules a aplicar, les
condicions especials d'execució, la possibilitat o les condicions i els
requisits per a la subcontractació, les penalitats i les mesures per al control
de l'execució del contracte.
5. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa ha redactat els models
de plecs de clàusules administratives per a l’adjudicació de contractes per
procediment obert, d’acord amb allò que estableix el Decret llei 3/2021 i
amb les directrius que en matèria de contractació administrativa contenen
tant el RD Llei 36/2020 com l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. A
més s’han considerat les orientacions per a la incorporació de criteris
transversals per a la execució del PRTR que ha fet el Comitè Tècnic per al
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
6. El Consell de Govern, en sessió de 10 de gener de 2022 ha aprovat els
models de plecs, previ informe de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma i
de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva i ha facultat a la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors per a l’aprovació d’unes instruccions per a
establir les directrius per a la tramitació dels procediments d’adjudicació
dels contractes finançats amb l’instrument de finançament Next
Generation EU i per a la selecció de criteris d’adjudicació i la utilització dels
models de plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
3. Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents per a la modernització de l’Administració.
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4. Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021.
5. Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per
executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
6. Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
7. Acord de Consell de Govern de 10 de gener de 2022, d’aprovació dels
models de plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació d’obres, de serveis i de subministrament mitjançant
procediment obert cofinançats amb l’instrument de finançament Next
Generation EU.
Per tot això, dict la següent

Resolució
1.
Aprovar les instruccions sobre la utilització dels models de plecs de
clàusules administratives particulars per a la contractació d’obres, de serveis i de
subministrament mitjançant procediment obert cofinançats amb l’instrument de
finançament Next Generation EU.
2.
Ordenar la seva publicació a la pàgina web de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 10 de gener de 2022
La consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors
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