Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria General

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020 per la qual es determina la composició de la
Mesa de contractació del Departament de Justícia.

Atès el Decret 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Justícia
que va fixar l'estructura del Departament i va determinar les funcions de les unitats que
el configuren fins a nivell de secció (DOGC 7177, de 4.8.2016);
Vist el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit
de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
que va modificar l'àmbit competencial de diversos departaments de l'Administració de
la Generalitat i va modificar la denominació d'altres (DOGC 7623, de 21.5.2018);
Atès el DECRET 6/2019, de 8 de gener, de reestructuració del Departament de
Justícia (DOGC 7785, de 10.1.2019);
D’acord amb el que disposa l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic, por la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014;
De conformitat amb l'article 45 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures
fiscals i financeres (DOGC núm. 5288, de 31.12.2008);
Atès el Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències per a la
contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris, relacionats o
derivats dins l'Administració de la Generalitat i altres organismes públics (DOGC núm.
3367, d'11.4.2001);
D'acord amb la RESOLUCIÓ JUS/1040/2017, de 12 de maig, de delegació de
competències del conseller de Justícia en diferents òrgans del Departament. (DOGC
núm. 7371 de 17.5.2017);

Resolc:
Article únic
−1 La Mesa de Contractació del Departament de Justícia assisteix l’òrgan de
contractació d’aquest Departament, en els termes que preveu la normativa sobre
contractes del sector públic.
−2 Determinar la composició de la Mesa de contractació del Departament de Justícia,
que queda integrada de la manera següent:
Presidència: el sub-director general o la sub-directora general de Gestió Econòmica.
Vicepresidència: el cap o la cap del Servei de Contractació, que assumeix la
presidència en cas d'absència de la persona titular.
Vocals:
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Una persona en representació de la unitat administrativa que proposa el contracte.
L’advocat o l’advocada en cap del Departament o un lletrat o una lletrada adscrits a
l'Assessoria Jurídica en qui delegui.
L’interventor o la interventora delegada al Departament o un tècnic o una tècnica
adscrits a la intervenció delegada en qui delegui.
Secretari/ària: actuarà indistintament, com a secretari o secretària, amb veu però
sense vot, el cap o la cap de la Secció de Gestió d'Expedients de Contractació o un
tècnic o una tècnica de la Subdirecció General de Gestió Econòmica designats pel
president o per la presidenta de la Mesa.
En cas d'absència, vacant, malaltia o per qualsevol altra causa justificada, regeixen les
normes de substitució dels òrgans col·legiats que contenen el capítol II del títol I de la
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686), i l'article 19 de la Llei 40/2015, del règim
jurídic del sector públic (BOE núm. 236).
−3 Quan la naturalesa de les contractacions que calgui realitzar ho aconselli o quan ho
cregui convenient, el president o presidenta de la Mesa de Contractació podrà decidir
l'assistència a les reunions, amb veu però sense vot, del personal tècnic especialitzat
adient.
−4 La Mesa de contractació es constitueix amb caràcter permanent i amb les funcions
que li assigna la normativa sobre contractes del sector públic.
−5 Es deixa sense efecte la Resolució JUS/527/2017, de 13 de març, per la qual es
determina la composició de la Mesa de contractació del Departament de Justícia.
Disposició transitòria
En els expedients de contractació que hagin estat aprovats abans de l'entrada en vigor
d'aquesta Resolució, les meses de contractació seran les ja constituïdes a cadascun
d'aquests expedients.
Disposició final
Aquesta Resolució té efecte a partir de la data de publicació al perfil de contractant del
Departament de Justícia dipositat a la Plataforma de serveis de contractació pública de
la Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/justicia
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