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Acord

MODIFICACIÓ DE L’APARTAT VII.1) DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA MESA
PERMANENT DE CONTRACTACIÓ.
El Ple municipal en data 18.02.2019 va aprovar la composició i les normes de funcionament de
la Mesa Permanent de Contractació d’aquest Ajuntament, quina part dispositiva es transcriu a
continuació:
“Primer.- Aprovar la composició i les normes de funcionament de la Mesa Permanent de
Contractació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, adaptada als preceptes de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que s’adjunten com annex d’aquest
acord.
Segon.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la
plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i en el perfil de contractant d’aquest
Ajuntament.
Tercer.- Notificar la present resolució a tots els Regidors d’Àmbit i de govern, a tots els Grups
Polítics Municipals, a la Secretaria general, a l’Assessoria Jurídica, a la Intervenció General, i a
tots els Caps de Serveis i Departaments de les Àrees de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Quart.- Amb l’entrada en vigor d’aquesta instrucció quedaran derogades les anteriors
aprovades.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords als Grups Polítics Municipals, a la Secretaria General, a
la Intervenció General, Serveis Tècnics i Assessoria Jurídica.
ANNEX
NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
I. Objecte de la Mesa
La Mesa Permanent de Contractació és un òrgan tècnic especialitzat de caràcter col·legiat
auxiliar dels òrgans de contractació d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que es disposa en
l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
II. Àmbit d’actuació de la Mesa
La Mesa intervindrà amb caràcter permanent en tots els procediments licitatoris oberts, obert
simplificat, restringit, de diàleg competitiu, restringits, licitació amb negociació i d’associació per
a la innovació, per una Mesa de Contractació.
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III. Composició de la Mesa Permanent de Contractació
TITULARS
PRESIDENT/A: El/la tinent d’alcalde amb competències en matèria de contractació que tingui
delegada aquesta matèria.
VOCALS:
1 - Titular de la Secretaria General Municipal.
2 - Titular de la Intervenció General Municipal.
3 - El/s funcionari/s de carrera al servei de la Corporació de l’àmbit responsable de la gestió del
contracte.
4 - Un regidor en representació dels grups municipals de l’oposició (en torn rotatori) en tots
aquells contractes l’import dels quals superi 1 milió d’euros.
SECRETARI/ÀRIA: Actuaran formant part de la Mesa de Contractació Permanent, amb veu
però sense vot, i de manera indistinta, les dues tècniques superiors en dret adscrites a la
Secció de Contractació i Compres.
SUPLENTS
PRESIDENT/A: Podrà ser substituïda en cas d’absència, vacant, malaltia, suplència o
impossibilitat legal per actuar, per qualsevol altre tinent/a d’alcaldia o regidor/a de govern.
VOCALS:
1. Per la Secretaria general, d’acord amb la designació efectuada a proposta de la secretària
general, el funcionari següent:
- El cap de l’assessoria jurídica
2. Per la Intervenció General, d’acord amb la designació efectuada a proposta de l’interventor
general, els següents funcionaris i per aquest ordre:
El cap de la Secció d’Intervenció
La tècnica superior d’Intervenció
3. Un regidor en representació dels grups municipals de l’oposició (en torn rotatori) en tots
aquells contractes l’import dels quals superi 1 milió d’euros.
SECRETARI/ÀRIA: les dues tècniques superiors en dret adscrites a la Secció de Contractació i
Compres.
No podran formar part de la Mesa ni emetre informes de valoració:
a) Els càrrecs públics representatius , amb l’excepció prevista per a l’Administració local en la
Disposició Addicional Segona, apartat 7, de la LCSP.
b) El personal eventual.
c) El personal interí, llevat que s’acrediti a l’expedient que no hi ha funcionaris de carrera amb
la qualificació necessària.
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IV. Convocatòries de la Mesa
Totes les convocatòries de les sessions de la Mesa seran comunicades als grups municipals
representats al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, als efectes que puguin assistir a
les sessions, però sense veu ni sense vot ni computaran a efectes de quòrum.
V. Suport a la Mesa
La Mesa, per al correcte exercici de les seves funcions, podrà:
a) Sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts independents amb coneixements acreditats
en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte. Aquesta assistència ha de ser
autoritzada per l’òrgan de contractació, i haurà de quedar reflectida en l’expedient, deixant
constància de la seva identitat, formació i experiència professional.
b) Requerirà la intervenció del comitè d’experts previst en l’art. 146.2.a) de la Llei de contractes
del sector públic, quan sigui preceptiva la seva constitució d’acord amb l’esmentat precepte i
així estigui previst en el plec de condicions que regeixi la licitació, i li sol·licitarà els informes
corresponents i la seva presència a les sessions de la Mesa que correspongui.
c) Podrà requerir tots els informes i assistència complementaris que consideri oportuns.
d) Requerirà l’auxili dels serveis tècnics de l’àrea gestora del contracte, i els sol·licitarà els
informes corresponents i la seva presència a les sessions de la Mesa que correspongui.
VI. Funcions de la Mesa
Com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada de l’òrgan de contractació, exercirà les
funcions descrites en l’art. 326.2 de la LCSP i la resta que la pròpia llei de contractes li
atribueix, així com d’altres que se li puguin encomanar en el seu desplegament reglamentari.
VII. Funcionament de la Mesa
1. El règim ordinari de sessions de la Mesa Permanent de Contractació d’aquest Ajuntament i
sense perjudici de les sessions extraordinàries que es convoquin, s’efectuarà amb una
periodicitat setmanal, tots els dimecres entre 12 i 14 h., amb excepció dels períodes de
vacances del mes d’agost, Setmana Santa i Nadal. En cas de coincidir el dia de la sessió en
festiu, aquesta tindrà lloc el dia hàbil següent, sempre que no coincideixi amb sessions d’altres
òrgans col·legiats municipals, en aquest cas, la sessió ordinària de la Mesa Permanent de
Contractació es celebrarà el dia hàbil següent al de la celebració de la sessió de l’òrgan
col·legiat. Per la resta del seu funcionament s’estarà a allò establert a les disposicions de la
LCSP, RD 817/2009, així com en matèria d’òrgans col·legiats per allò establert a la LRJSP.
2. La convocatòria amb els assumptes a incloure a l’ordre del dia la realitzarà la Unitat
administrativa de Contractació i Compres i per mitjans telemàtics; la qual serà tramesa als
membres de la Mesa, als serveis tècnics de les àrees gestores amb assumptes inclosos a
l’ordre del dia, i a tots els grups municipals constituïts a la Corporació; i tanmateix als licitadors,
si s’escau.
3. Les àrees, serveis i departaments de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès hauran de
remetre a la Secció de Contractació i Compres les propostes i informes que hagin de ser
inclosos a l’ordre del dia amb antelació suficient.
4. L’anterior és sens perjudici de les sessions extraordinàries que es convoquin quan així ho
requereixin els assumptes a tractar.
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5. Les convocatòries de la Mesa en relació a cada contracte es faran públiques a través del
perfil de contractant.
6. El règim de quòrum, adopció d’acords i la resta de normes de funcionament de la Mesa
Permanent de Contractació es regirà pel que es disposa per als òrgans col·legiats en la
normativa general de règim jurídic de les Administracions Públiques i pel que es disposa en la
legislació de contractes del sector públic.
7. Establir el termini de 72 hores des de l’enviament de l’esborrany de l’acta per correu
electrònic, per tal que els membres de la Mesa de contractació pugin expressar el sentit del seu
vot particular prèviament manifestat en la sessió de la Mesa de contractació. En cas de
procediments urgents el termini fixat és d’1 dia. Transcorreguts aquests terminis sense cap
manifestació, l’esborrany es considerarà aprovat definitivament, tot això sens perjudici de la
immediata execució de l’acord que la Mesa hagi adoptat.
VIII. Entrada en vigor i règim transitori
Primer.- Un cop aprovada pels òrgans de contractació corresponents, la present instrucció serà
d’aplicació a partir de la seva aprovació. S’haurà de publicar en la plataforma de contractació
pública de la Generalitat, a tots els contractes que celebrin els òrgans de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès subjectes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Règim transitori: Els contractes que es puguin aprovar des de la data d’entrada en vigor de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la data d’entrada en vigor de la
present instrucció determinaran en els plecs administratius particulars la composició de la Mesa
de Contractació, que s’haurà d’ajustar a les determinacions de l’art 326 i la Disposició
Addicional Segona de la llei esmentada. La composició de la Mesa es publicarà en el perfil de
contractant.”
El dia 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions locals convocades mitjançant Reial
Decret 209/2019, d’1 d’abril, i el passat 15 de juny de 2019 es va constituir el nou Ajuntament
escollint, de conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general, i per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, la regidora senyora Mireia Ingla i Mas, alcaldessa presidenta d’aquest Ajuntament,
la qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment establerta, en va
prendre possessió, juntament amb les competències, honors i prerrogatives que, com a tal, li
pertoquen.
Amb posterioritat i degut als canvis produïts amb el nou cartipàs municipal i per tal de millorar el
funcionament intern d’aquesta Mesa Permanent de Contractació es creu convenient modificar
l’apartat VII.1) de les Normes de funcionament de la Mesa Permanent de Contractació pel que
fa a la data i hora del règim ordinari de sessions en el sentit que ara siguin els dimarts entre les
12:30 i les 14 hores.
D’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) les competències de contractació corresponen a l’Alcaldia i
al Ple en funció del seu import i de la seva durada, per tot això, i donat que la Junta Permanent
de Contractació afecta a tots els contractes portats a terme per l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, es considera que l’òrgan competent per adoptar aquest acord és el Ple de la
Corporació.
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda:
Primer.- Modificar l’apartat VII.1) de les Normes de Funcionament de la Mesa de Contractació
pel que fa a la data i hora del règim ordinari de sessions que seran els dimarts entre les 12:30 i
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les 14 hores. El text refós de les Normes de Funcionament de la Mesa de Contractació
s’adjunta com annex d’aquest acord.
Segon.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la
plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i en el perfil de contractant d’aquest
Ajuntament.
Tercer.- Notificar la present resolució a tots els regidors, grups polítics municipals, a la
Secretaria General, a la Intervenció General, a l’Assessoria Jurídica, i a tots els Caps de Servei
i de Departament de les Àrees de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Quart.- Amb l’entrada en vigor d’aquesta instrucció quedaran derogades les anteriors
aprovades.
ANNEX
TEXT REFÓS DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
I. Objecte de la Mesa
La Mesa Permanent de Contractació és un òrgan tècnic especialitzat de caràcter col·legiat
auxiliar dels òrgans de contractació d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que es disposa en
l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
II. Àmbit d’actuació de la Mesa
La Mesa intervindrà amb caràcter permanent en tots els procediments licitatoris oberts, obert
simplificat, restringit, de diàleg competitiu, restringits, licitació amb negociació i d’associació per
a la innovació, per una Mesa de Contractació.
III. Composició de la Mesa Permanent de Contractació
TITULARS
PRESIDENT/A: El/la tinent d’alcalde amb competències en matèria de contractació que tingui
delegada aquesta matèria.
VOCALS:
1 - Titular de la Secretaria General Municipal.
2 - Titular de la Intervenció General Municipal.
3 - El/s funcionari/s de carrera al servei de la Corporació de l’àmbit responsable de la gestió del
contracte.
4 - Un regidor en representació dels grups municipals de l’oposició (en torn rotatori) en tots
aquells contractes l’import dels quals superi 1 milió d’euros.
SECRETARI/ÀRIA: Actuaran formant part de la Mesa de Contractació Permanent, amb veu
però sense vot, i de manera indistinta, les dues tècniques superiors en dret adscrites a la
Secció de Contractació i Compres.
SUPLENTS
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PRESIDENT/A: Podrà ser substituïda en cas d’absència, vacant, malaltia, suplència o
impossibilitat legal per actuar, per qualsevol altre tinent/a d’alcaldia o regidor/a de govern.
VOCALS:
1. Per la Secretaria general, d’acord amb la designació efectuada a proposta de la secretària
general, el funcionari següent:
- El cap de l’assessoria jurídica
2. Per la Intervenció General, d’acord amb la designació efectuada a proposta de l’interventor
general, els següents funcionaris i per aquest ordre:
El cap de la Secció d’Intervenció
La tècnica superior d’Intervenció
3. Un regidor en representació dels grups municipals de l’oposició (en torn rotatori) en tots
aquells contractes l’import dels quals superi 1 milió d’euros.
SECRETARI/ÀRIA: les dues tècniques superiors en dret adscrites a la Secció de Contractació i
Compres.
No podran formar part de la Mesa ni emetre informes de valoració:
a) Els càrrecs públics representatius , amb l’excepció prevista per a l’Administració local en la
Disposició Addicional Segona, apartat 7, de la LCSP.
b) El personal eventual.
c) El personal interí, llevat que s’acrediti a l’expedient que no hi ha funcionaris de carrera amb
la qualificació necessària.
IV. Convocatòries de la Mesa
Totes les convocatòries de les sessions de la Mesa seran comunicades als grups municipals
representats al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, als efectes que puguin assistir a
les sessions, però sense veu ni sense vot ni computaran a efectes de quòrum.
V. Suport a la Mesa
La Mesa, per al correcte exercici de les seves funcions, podrà:
a) Sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts independents amb coneixements acreditats
en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte. Aquesta assistència ha de ser
autoritzada per l’òrgan de contractació, i haurà de quedar reflectida en l’expedient, deixant
constància de la seva identitat, formació i experiència professional.
b) Requerirà la intervenció del comitè d’experts previst en l’art. 146.2.a) de la Llei de contractes
del sector públic, quan sigui preceptiva la seva constitució d’acord amb l’esmentat precepte i
així estigui previst en el plec de condicions que regeixi la licitació, i li sol·licitarà els informes
corresponents i la seva presència a les sessions de la Mesa que correspongui.
c) Podrà requerir tots els informes i assistència complementaris que consideri oportuns.
d) Requerirà l’auxili dels serveis tècnics de l’àrea gestora del contracte, i els sol·licitarà els
informes corresponents i la seva presència a les sessions de la Mesa que correspongui.
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VI. Funcions de la Mesa
Com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada de l’òrgan de contractació, exercirà les
funcions descrites en l’art. 326.2 de la LCSP i la resta que la pròpia llei de contractes li
atribueix, així com d’altres que se li puguin encomanar en el seu desplegament reglamentari.
VII. Funcionament de la Mesa
1. El règim ordinari de sessions de la Mesa Permanent de Contractació d’aquest Ajuntament i
sense perjudici de les sessions extraordinàries que es convoquin, s’efectuarà amb una
periodicitat setmanal, tots els dimarts entre les 12:30 i les 14h., amb excepció dels períodes de
vacances del mes d’agost, Setmana Santa i Nadal. En cas de coincidir el dia de la sessió en
festiu, aquesta tindrà lloc el dia hàbil següent, sempre que no coincideixi amb sessions d’altres
òrgans col·legiats municipals, en aquest cas, la sessió ordinària de la Mesa Permanent de
Contractació es celebrarà el dia hàbil següent al de la celebració de la sessió de l’òrgan
col·legiat. Per la resta del seu funcionament s’estarà a allò establert a les disposicions de la
LCSP, RD 817/2009, així com en matèria d’òrgans col·legiats per allò establert a la LRJSP.
2. La convocatòria amb els assumptes a incloure a l’ordre del dia la realitzarà la Unitat
administrativa de Contractació i Compres i per mitjans telemàtics; la qual serà tramesa als
membres de la Mesa, als serveis tècnics de les àrees gestores amb assumptes inclosos a
l’ordre del dia, i a tots els grups municipals constituïts a la Corporació; i tanmateix als licitadors,
si s’escau.
3. Les àrees, serveis i departaments de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès hauran de
remetre a la Secció de Contractació i Compres les propostes i informes que hagin de ser
inclosos a l’ordre del dia amb antelació suficient.
4. L’anterior és sens perjudici de les sessions extraordinàries que es convoquin quan així ho
requereixin els assumptes a tractar.
5. Les convocatòries de la Mesa en relació a cada contracte es faran públiques a través del
perfil de contractant.
6. El règim de quòrum, adopció d’acords i la resta de normes de funcionament de la Mesa
Permanent de Contractació es regirà pel que es disposa per als òrgans col·legiats en la
normativa general de règim jurídic de les Administracions Públiques i pel que es disposa en la
legislació de contractes del sector públic.
7. Establir el termini de 72 hores des de l’enviament de l’esborrany de l’acta per correu
electrònic, per tal que els membres de la Mesa de contractació pugin expressar el sentit del seu
vot particular prèviament manifestat en la sessió de la Mesa de contractació. En cas de
procediments urgents el termini fixat és d’1 dia. Transcorreguts aquests terminis sense cap
manifestació, l’esborrany es considerarà aprovat definitivament, tot això sens perjudici de la
immediata execució de l’acord que la Mesa hagi adoptat.
VIII. Entrada en vigor i règim transitori
Primer.- Un cop aprovada pels òrgans de contractació corresponents, la present instrucció serà
d’aplicació a partir de la seva aprovació. S’haurà de publicar en la plataforma de contractació
pública de la Generalitat, a tots els contractes que celebrin els òrgans de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès subjectes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Règim transitori: Els contractes que es puguin aprovar des de la data d’entrada en vigor de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la data d’entrada en vigor de la
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present instrucció determinaran en els plecs administratius particulars la composició de la Mesa
de Contractació, que s’haurà d’ajustar a les determinacions de l’art 326 i la Disposició
Addicional Segona de la llei esmentada. La composició de la Mesa es publicarà en el perfil de
contractant.
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