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Modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya
221-00004/12
APROVACIÓ
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 27.02.2019

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tinguda
el 27 de febrer de 2019, ha aprovat modificar els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya en els termes següents:
1. Se’n modifica l’article 140, que resta redactat de la manera següent:
«Article 140. Procediment de despesa
»1. La realització de les despeses correspon als caps dels diferents centres gestors del Parlament, si són despeses que deriven de llurs funcions específiques.
»2. L’Oïdoria de Comptes ha de determinar, per mitjà d’una instrucció interna
aprovada per la Mesa, la documentació amb què cal acompanyar cadascuna de les
anotacions comptables d’execució del pressupost.
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»3. L’aprovació de la despesa correspon al president o presidenta del Parlament,
excepte en els casos següents:
»a) Si l’import de la despesa és superior a 60.000 euros, cas en el qual l’aprovació
de la despesa correspon a la Mesa del Parlament.
»b) Si, per aplicació de regles específiques de despesa i de naturalesa contractual,
l’aprovació de la despesa correspon a altres òrgans del Parlament.
»c) Si es tracta d’una despesa de naturalesa no contractual que no supera el llindar de la contractació menor, cas en el qual l’aprovació correspon als responsables
dels centres gestors concernits.
»4. Si l’Oïdoria de Comptes, en l’exercici de la funció a què fa referència l’article
31.c, discrepa en el fons o en la forma dels actes, expedients o documents examinats,
ha de formular-hi les seves objeccions per escrit i n’ha de donar trasllat al centre gestor proponent perquè hi faci les esmenes corresponents. Si el dit centre gestor no està
d’acord amb l’objecció plantejada, ho ha d’expressar en un informe raonat, i si l’Oïdoria de Comptes persisteix en l’objecció, ha de sotmetre la proposta, amb l’informe
del proponent, a la Mesa del Parlament, la qual ha de resoldre definitivament.
»5. Si l’objecció plantejada per l’Oïdoria de Comptes afecta la disposició de despeses o el reconeixement d’obligacions, la tramitació de l’expedient se suspèn en els
supòsits següents:
»a) Si hi ha insuficiència o inadequació del crèdit.
»b) Si hi ha irregularitats no esmenables immediatament en la documentació justificativa de les ordres de pagament o si el dret del perceptor no queda prou justificat.
»c) Si manquen requisits essencials en l’expedient o si estima la possibilitat de
greus pèrdues econòmiques en el cas que l’expedient es continuï gestionant.
»d) Si l’objecció deriva de comprovacions materials d’obres, béns i serveis.
»6. L’Oïdoria de Comptes pot emetre un informe favorable en el cas que els requisits o els tràmits no siguin essencials, però l’eficàcia de l’acte resta condicionat
al seu compliment.
»7. L’Oïdoria de Comptes disposa d’un termini de quinze dies per a l’exercici de
la funció de fiscalització prèvia de tots els actes, expedients o documents de contingut econòmic que comportin el reconeixement de drets i obligacions presents o futurs. Aquest termini és de cinc dies per als expedients declarats de tramitació urgent
d’acord amb la legislació de contractes del sector públic.»
2. S’hi afegeix un nou capítol, el IV, en el títol VIII, «De la gestió econòmica»,
amb el text següent:
«Capítol IV. Contractació»
3. S’hi afegeix un nou article, el 151, amb el text següent:
«Article 151. Regles de contractació
»1. La contractació del Parlament es regeix pel que estableix la legislació sobre
contractes del sector públic, amb les especificacions que, si escau, aprovi la Mesa
del Parlament.
»2. Corresponen a l’òrgan de contractació l’aprovació de la despesa, l’aprovació
de l’expedient de contractació, i també fer l’adjudicació del contracte.
»3. La formalització del contracte correspon al president o presidenta del Parlament, llevat dels casos a què fan referència els apartats 4 i 5 de l’article 152, en què
correspon al secretari o secretària general i als responsables dels centres gestors,
respectivament.
»4. La Mesa és l’òrgan competent per a acordar l’adhesió del Parlament a un
acord marc de la Generalitat i per a designar l’adjudicatari dels contractes derivats
dels acords marc que no fixin un procediment de concurrència competitiva per a
triar-lo.»
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4. S’hi afegeix un nou article, el 152, amb el text següent:
«Article 152. Òrgans de contractació
»1. Els òrgans de contractació del Parlament són la Mesa, el president o presidenta, el secretari o secretària general i els responsables dels centres gestors.
»2. La Mesa del Parlament és l’òrgan de contractació per a contractes d’un valor
estimat superior a 60.000 euros (IVA no inclòs), llevat que es tracti de contractacions simplificades de les lletres b i c de l’apartat 3 o de contractació derivada de la
lletra d de l’apartat 3, que corresponen al president o presidenta del Parlament.
»3. El president o presidenta del Parlament és l’òrgan de contractació en els casos següents:
»a) En expedients de contractació entre el llindar de la contractació menor i els
60.000 euros (IVA no inclòs).
»b) En els contractes de serveis i subministraments tramitats pel procediment
obert simplificat en què els criteris d’avaluació quantificables automàticament suposin, com a mínim, un setanta cinc per cent del total de la puntuació.
»c) En el cas de contractes d’obres en què s’utilitzi el procediment obert simplificat i els criteris d’avaluació quantificables automàticament suposin el cent per cent
de la puntuació i siguin de valor inferior a 80.000 euros.
»d) En els contractes derivats que signi el Parlament després d’adherir-se a un
acord marc de la Generalitat que siguin de valor superior a 35.000 euros i inferior
a 100.000 euros, o les quanties que en cada moment estableixi la normativa de contractes del sector públic per a aquest tipus de procediment.
»4. El secretari o secretària general és l’òrgan de contractació en els casos següents:
»a) En expedients de contractació de serveis o subministraments tramitats per
mitjà del procediment obert simplificat en què el cent per cent de la puntuació
s’obtingui per criteris avaluables de manera automàtica i siguin de valor inferior a
35.000 euros.
»b) En el cas de contractes derivats d’acords marc de la Generalitat als quals
s’hagi adherit el Parlament en què l’import del valor estimat no sigui superior a
35.000 euros o a la quantia que en cada moment estableixi la normativa de contractes del sector públic per a aquest tipus de procediment.
»5. Els responsables dels centres gestors són l’òrgan de contractació per a la contractació menor, amb la quantia que la legislació de contractes del sector públic estableixi en cada moment per a cada modalitat contractual.»
5. S’hi afegeix un nou article, el 153, amb el text següent:
«Article 153. Les meses de contractació i òrgans auxiliars de l’òrgan de contractació
»1. Les meses de contractació del Parlament de Catalunya són constituïdes pel
secretari o secretària general, que les presideix, un lletrat o lletrada, l’oïdor o oïdora
de comptes, un responsable del centre gestor proposant, i un funcionari o funcionària del Parlament que hi fa les funcions de secretari.
»2. El secretari o secretària general pot delegar la presidència de la mesa de
contractació en el director o directora de l’Oficina de Contractació o en un lletrat o
lletrada.
»3. Les meses de contractació relatives a contractacions amb diversos lots que
siguin responsabilitat de centres gestors diferents han de tenir un responsable de
cada centre gestor.
»4. L’acord de nomenament de la mesa de contractació ha de contenir el nomenament de membres substituts dels membres titulars.
»5. En els contractes derivats d’un acord marc en què es preveu la recepció
d’ofertes de diferents adjudicataris de l’acord i que no siguin harmonitzats i en els
contractes tramitats pel procediment obert simplificat amb el cent per cent de criteris d’avaluació automàtics, s’ha de constituir una unitat tècnica que assisteixi l’òrgan
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de contractació, formada pel director o directora de l’Oficina de Contractació i el
cap o la cap o responsable del centre gestor.»
6. S’hi afegeix un nou article, el 154, amb el text següent:
«Article 154. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya
»1. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya és un òrgan col·legiat especialitzat en matèria de revisió de procediments de contractació pública promoguts pel Parlament de Catalunya en què algun dels seus òrgans o serveis
té la consideració d’òrgan de contractació.
»2. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya actua amb
plena independència funcional en l’exercici de les seves funcions.
»3. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya és l’òrgan
competent per al coneixement i la resolució dels recursos especials en matèria de
contractació, les qüestions de nul·litat i les mesures cautelars o provisionals a què fa
referència la legislació en matèria de contractes del sector públic.
»4. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya és constituït pels membres següents, tots ells amb veu i vot:
»a) El president o presidenta, que és un diputat interventor o diputada interventora del Parlament de Catalunya.
»b) Dos vocals, que alhora compleixen, alternativament, les funcions de secretari, que són:
»– Un lletrat o lletrada del Parlament de Catalunya que hagi desenvolupat en la
seva activitat professional, durant un temps no inferior a deu anys, aspectes relacionats amb la contractació pública.
»– Un lletrat o lletrada del Parlament de Catalunya o un funcionari o funcionària
de carrera del Parlament de Catalunya amb la llicenciatura o el grau de dret d’un cos
del grup A1 que hagi desenvolupat en la seva activitat professional, durant un temps
no inferior a deu anys, aspectes relacionats amb la contractació pública.
»5. Els membres del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya no poden haver emès cap informe ni haver assessorat, directament o indirectament, amb relació als plecs de contractes d’expedients de contractació del Parlament
concernits, ni haver format part de la mesa de contractació en qüestió, ni haver assistit cap dels òrgans de contractació del Parlament que hi intervinguin en cada cas.
»6. La Mesa del Parlament, a l’inici de cada legislatura, designa els membres del
Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya.
»7. La durada del mandat dels membres del Tribunal de Recursos Contractuals
del Parlament de Catalunya comprèn tota la legislatura, inclòs el període entre legislatures fins que es constitueix el Parlament de la nova legislatura, moment a partir
del qual es designen els nous membres.
»8. En cas de vacant, malaltia o absència del titular o la titular, o per qualsevol
causa justificada o establerta legalment, la Mesa del Parlament en designa un substitut o substituta, que ha de complir els requisits que estableix l’apartat 4.
»9. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya sotmet la
seva actuació, amb les especialitats que consideri pertinent de fer, a les disposicions
sobre procediment que estableix amb caràcter bàsic la legislació de contractes del
sector públic i a les seves normes de desplegament, i també, si escau, a la legislació
en matèria de contractació pública aplicable a la Generalitat de Catalunya.
»10. Les resolucions del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de
Catalunya han d’ésser motivades i fonamentades en dret i exhaureixen la via administrativa, de manera que contra elles només es pot interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, d’acord amb el que estableix la normativa reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.»
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