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RESOLUCIÓ

1.- ANTECEDENTS
La Llei 9/2017, de contractes del sector que va entrar en vigor el dia 9 de març de 2018 configura
les meses de contractació com a òrgans d’assistència tècnica especialitzada en els procediments
de contractació als que atorga un caràcter eminentment tècnic.
La regulació de la mesa de contractació es troba recollida pel que fa a l’Administració Local, a la
Disposició Addicional 2ona de la citada llei. Així mateix, apareixen regulades com a òrgans
d’assistència en els articles 326 i 327 de la mateixa norma, tot i que aquests preceptes no tenen
caràcter bàsic segons estableix la Disposició Final primera de la LCSP.
L’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (LCSP) preveu
que en els procediments obert, obert simplificat, restringit, de diàleg competitiu, de licitació amb
negociació i d’associació per a la innovació, els òrgans de contractació de les administracions
públiques han d’estar assistits per una mesa de contractació. En els procediments negociats en què
no calgui publicar anuncis de licitació, la constitució de la mesa és potestativa per a l’òrgan de
contractació, tret de si es fonamenta en l’existència d’una urgència imperiosa prevista per la lletra b)
1r de l’article 168, en el qual és obligatori constituir la mesa. En el procediment simplificat a què es
refereix l’article 159.6, és igualment potestativa la constitució de la mesa.
Les funcions de la Mesa de contractació d’acord amb la normativa vigent continguda tant a la LCSP
com al reglament aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que se desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic son, de forma
resumida les següents:
-

MTC_RESOLREG

-

La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previst dels
articles 140 i 141 LCSP.
Acordar, si s’escau, l’exclusió dels candidats o licitadors que no acreditin el seu
compliment, prèvia esmena.
La valoració de les proposicions dels licitadors d’acord amb els criteris establerts als
plecs de clàusules d’acord amb l’article 146 LCSP.
La proposta de qualificació d’una oferta com a desproporcionada o anormalment baixa,
prèvia tramitació del procediment que s’esmenta en l’article 149 LCSP.
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-

La proposta a l’òrgan de contractació de l’adjudicació del contracte en favor del licitador
que hagi presentat la millor oferta, d’acord amb el previst en l’article 145 LCSP.
En el procediment restringit, en el diàleg competitiu, en el de licitació amb negociació i
en el d’associació per a la innovació, la selecció dels candidats quan així se li delegui
per l’òrgan de contractació fent-ho constar al plec.
En el procediment simplificat de l’article 159 duu a terme les comprova la inscripció dels
licitadors al RELI i efectua el requeriment de documentació, si s’escau.
En cas que en l’exercici de les seves funcions apreciï indicis de col·lusió entre empreses
haurà d’actuar d’acord amb el previst a l’article 69.2 LCSP

Pel que fa a la composició de la Mesa de contractació, la Disposició Addicional segona de la LCSP
punts 7 i 8 estableix de forma resumida el següent:
la Presidència de la Mesa de contractació correspondrà a un membre de la corporació o a
un funcionari d’aquesta.
En formaran part, com a vocals, el secretari i l’interventor o el titular de l’òrgan que tingui
atribuïda la funció d’assessorament jurídic i la funció de control econòmic pressupostari
respectivament.
També en formaran part, com a vocals, els altres que designi l’òrgan de contractació entre
personal funcionari o laboral al servei de la corporació o membres electes d’aquesta, sense que el
seu nombre, en total, sigui inferior a tres.
D’acord amb l’article 63.5 de la LCSP la composició de la mesa de contractació que assisteixi als
òrgans de contractació haurà de publicar-se al perfil de contractant. En tot cas, haurà de publicar-se
el càrrec dels membres de les meses de contractació no permetent-se al·lusions genèriques o
indeterminades que es refereixin únicament a l’Administració, organismes o entitat a la que
representin o on prestin els seus serveis
Pel que fa a les limitacions a la participació com a membres de la mesa, segons el previst a la LCSP
i la interpretació que de la mateixa han formulat els òrgans consultius, són les següents:
Els membres electes: màxim d’un terç del total de membres de la mesa poden ser membres
electes.
El personal eventual no pot formar part de les meses de contractació ni emetre informes de
valoració de les ofertes.
El personal funcionari interí, amb caràcter general, no pot formar part de la mesa, únicament
podrà formar part de la mesa quan no es disposi de funcionaris de carrera prou qualificats i així
s’acrediti a l’expedient.
No resulta d’aplicació la limitació a la participació com a membre de la mesa del personal
que hagi redactat la documentació tècnica del contracte en tant que el propi article 326.5 LCSP no
només no té caràcter bàsic sinó que a més expressament indica que aquesta limitació no s’aplica
(salvo) en els supòsits a que es refereix la Disposició Addicional segona, és a dir a les meses de
contractació de les administracions locals.
La Junta Consultiva de Contractació Pública del Estado en informe 62/2018 ha considerat
que la figura dels convidats a la Mesa de contractació en aquelles sessions que no tinguin caràcter
públic no està admesa per la Llei de contractes del sector públic i, en conseqüència, en els actes no
públics de la Mesa només podran assistir aquelles persones expressament previstes a la normativa
contractual.
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D’acord amb l’article 17 de la Llei 40/2015, de regim jurídic, estableix la possibilitat de constituir,
convocar i celebrar els acords i remetre les actes tant de forma presencial com a distància, salvat
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que el seu reglament intern recull expressa i excepcionalment el contrari i sempre que es compleixin
els requeriments tècnics que el mateix precepte estableix.
Les funcions del president de la Mesa d’acord amb l’article 19.2 de la llei 40/2015, de Regim jurídic
del sector públic serien:
Ostentar la representació de l’òrgan.
Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de l’ordre del
dia.
Presidir les sessions, moderant el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per causes
justificades.
Dirimir amb el seu vot de qualitat els empats, a efectes d’adoptar acords
Assegurar el compliment de les lleis.
El Secretari de la Mesa, serà un funcionari de la Corporació i en seran funcions, entre d’altres que
preveu la normativa vigent, les següents:
Assistir a les reunions amb veu però sense vot.
Efectuar la convocatòria de les sessions de la mesa per ordre del President, així com les
citacions als membres de la mesa.
Rebre els actes de comunicació dels membres de la mesa.
Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
Vetllar per la legalitat formal i material de les actuacions.
Garantir que els procediments i regles de constitució i adopció d’acords son respectades.
Pel que fa als vocals de la mesa, les seves atribucions seran entre d’altres que preveu la normativa
vigent, les següents (art. 19.3 LRJSP).
Rebre amb antelació mínima de dos dies, la convocatòria contenint l’ordre del dia de les
sessions.
La informació sobre els assumptes a tractar estarà a disposició dels membres en igual
termini.
Participar en els debats .
Exercir el seu dret al vot i formular el seu vot particular, expressar el sentit del seu vot i els
motius que ho justifiquen.
Formular precs i preguntes.
Obtenir la informació necessària per complir les funcions assignades.
Totes aquelles altres que siguin inherents a la seva condició.
La Consellera de contractació Compres i subvencions, Espais Públics i Plans d’Accessibilitat,
compromesa amb l’assoliment de la màxima transparència en els processos de contractació i amb
l’assoliment del principi d’integritat considera que cal fer un pas mes respecte de la composició
habitual de les meses i en aquest sentit, configurar-les íntegrament amb un perfil tècnic. D’aquesta
forma, cap membre de la corporació que no sigui tècnic formarà part de les meses de contractació,
assumint la presidència un funcionari del servei de contractació.
La composició de la Mesa es publicarà al perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
La Disposició Addicional segona LCSP preveu la possibilitat de constituir meses de contractació
amb caràcter permanent.
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L’Ajuntament de Tarragona defineix en els plecs de clàusules administratives de les diferents
licitacions de contractes administratius d’obres, concessions d’obres, serveis, concessions de
serveis, subministraments i contractes privats que tramita el Servei de Contractació, Compres i
Subvencions, quins són els membres que composaran la Mesa de contractació d’aquella licitació
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específica, si bé hi ha una sèrie de membres que formen part de totes les Meses de contractació
amb caràcter habitual, motiu pel qual es considera oportú fer ús de la possibilitat de nomenar una
composició permanent i fer-ne l’oportuna difusió sens perjudici dels vocals que per a cada licitació
específica es recullin als plecs de clàusules administratives.
L’article 21 del reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector públic que segueix vigent en tot allò que no
s’oposi a la LCSP estableix que la composició de la mesa permanent haurà de publicar-se a més al
Butlletí Oficial de la Província en el cas de les Administracions Locals.
El 15 de juny de 2019 ha pres possessió com Alcalde de la Ciutat de Tarragona, l’Il·lm Sr. Pau
Ricomà i Vallhonrat.
Per decret d’1 de juliol de 2021 l’Alcalde va delegar en la Tinent d’Alcalde Consellera Delegada de
Contractació, Compres i subvencions, Espais Públics i Plans d’Accessibilitat que subscriu, Sra.
Elvira Vidal Sensi, les competències en matèria de contractació.
2.- FONAMENTS DE DRET
La Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic pel que fa
a la composició de les meses i especialitats en la contractació dels ens locals
Els articles 326, 327, 168 i 159.6 de la LCSP.
Els articles 69.2, 140, 141, 145, 146, 149, 157 i 159 LCSP pel que fa a les funcions
concretes de la mesa de contractació
L’article 157 LCSP pel que fa al procediment obert, que estableix que únicament tindran
caràcter públic aquelles sessions que corresponguin a licitacions que no realitzin per mitjans
electrònics, la qual cosa ha de ser excepcional tenint en compte l’obligació de licitació per mitjans
electrònics establerta a la pròpia llei, Disposició addicional 15 i 16.
L’article 159 LCSP referit als procediments simplificats que expressament disposa que es
garantirà mitjançant un dispositiu electrònic que l’apertura de les proposicions no es realitza fins que
hagi finalitzat el termini de presentació, per la qual cosa no es celebrarà en acte públic l’apertura de
les mateixes.
L’article 62 pel que fa a la necessitat de publicar la composició i membres de la mesa de
contractació al perfil de contractant.
L’article 21 del reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques, pel que fa
a les funcions dels membres dels òrgans i pel que fa a la possibilitat de celebrar i convocar de forma
telemàtica les sessions de les meses, articles 17 i 19.
L’article 21.1.s)pel que fa a les competències de l’Alcalde .
L’article 75 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que especifica que els actes d’instrucció s’han de realitzar d’ofici i per
mitjans electrònics per part de l’òrgan que tramiti el procediment.
L’article 50 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, defineix les funcions de l’instructor o instructora de
l’expedient.
3.- RESOLUCIÓ
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Per tot l’anterior, la Tinenta d’Alcalde i Coordinadora de l’Àrea de desenvolupament econòmic, en
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virtut de les competències delegades per decret de l’Alcaldia de 24 de juliol de 2020, RESOL:
PRIMER: Nomenar instructors de l’expedient a la Sra. Noèlia Parreño Molina, cap del Servei de
contractació compres i subvencions i instructors suplents als Srs. Joaquin Cotano, Cap de Secció
de compres, Sra. Aurea Rodriguez Ciurana, Cap de Gestió de Contractació d’obres i serveis i a la
Sra. Dafne Cortes Bort, Técnica Superior en Contractació.
SEGON.- Designar els següents membres de la Mesa Permanent de Contractació:
Presidència:
Titular: La cap de Servei de Contractació, Compres i Subvencions, Noèlia Parreño Molina.
Substitut primer: El Secretari General, Joan Anton Font Monclús.
Substitut segon: Cap de Secció de Compres, Joaquín Cotano Fernández.
Substitut tercer: La tècnica Superior en Contractació, Dafne Cortes Bort.
Vocals:
Vocal 1: El Secretari General, Joan Anton Font Monclús, quan no actuï com a president de
la mesa.
Substitut primer: La Vicesecretària General, Núria Pallarés Martí.
Substitut segon: La Oficial Major, Irene Elena Torralba Ramírez.
Vocal 2: L’Interventor General, José Fernando Chicano Jávega.
Substitut primer: El Viceinterventor General, Javier Requejo García.
Substitut segon: La cap de Servei de Control Previ, Sandra Salvat Miró.
Vocal 3: La cap de Gestió de Contractació d’obres i serveis, Aurea Rodríguez Ciurana.
Substitut/a primer/a: El cap administratiu d’Obres, Béns i Serveis, Àngel Estirado Méndez.
Substitut/a segon/a: La Técnica Superior en Contractació, Dafne Cortes Bort, quan no
actuï com a presidenta de la mesa.
Vocal 4: El cap de secció de Compres, Joaquin Cotano Fernandez, quan no actuï com a
president de la mesa.
Substitut/a primer/a: La Cap administrativa de Compres, Àngels Cespedes Tejada.
Secretari de la Mesa:
Per a les meses dels contractes de serveis, concessió de serveis, obres, concessió d’obres i
contractes privats:
Titular: La tècnica en gestió local del servei de Contractació, Marta Bove Ferrer.
Substituts indistintament: El tècnic en gestió local del servei de Contractació, Oscar
Montserrat Parra, la tècnica en gestió local del servei de Contractació, Eva Montalban
Granero, la tècnic especialista en contractació, Yolanda Rovira Ambros, la tècnic
especialista en contractació Conxi Plana Heredia
Per a les meses de contractes de subministraments:
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Titular: La cap de grup de Compres, Conxi Plana Heredia.
Substituts indistintament: La cap administrativa de Compres, Àngels Cespedes Tejada,
quan no actuï com a vocal substituta, la tècnica en gestió local del servei de Contractació,
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Eva Montalban Granero, el tècnic en gestió local del servei de Contractació, Oscar
Montserrat Parra, la tècnic especialista en contractació Yolanda Rovira Ambros
Tots els membres de la mesa tindran veu i vot, salvat del Secretari de la Mesa que només tindrà
veu.
Altres assistents
A les meses que tinguin caràcter públic podran assistir com a observadors, sense formar part de
la mesa, qualsevol membre del Consistori.
Prèvia autorització de l’òrgan de contractació que serà reflectida expressament a l’expedient,
podran assistir a la Mesa amb veu però sense vot, el personal funcionari o expert amb
coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte. Caldrà deixar
constància a l’expedient de la seva identitat, formació i experiència professional.
Mesa especial en els procediments de diàleg competitiu o d’associació per a la innovació.
La mesa especial constituïda per a les licitacions que es duguin a terme mitjançant diàleg
competitiu o associació per a la innovació estarà composada pels mateixos membres, als que s’hi
afegiran, amb veu i vot, persones amb competència tècnica en la matèria a que es refereixi el
contracte que hagi de ser objecte de licitació, designades per l’òrgan de contractació en nombre
igual o superior a un terç dels components de la mesa i participaran en les deliberacions amb veu i
vot.
Aquests membres s’indicaran als plecs de clàusules que es publicaran al perfil de contractant.
TERCER.- La celebració de les meses es durà a terme preferentment de manera telemàtica salvat
que per raons tècnics no sigui possible dur-les a terme d’aquesta manera.
QUART.- En l’annex 1 dels plecs de clàusules administratives particulars de cada expedient de
contractació es podran afegir altres vocals entre personal funcionari o laboral de l’Ajuntament
atenent a la licitació de que es tracti. En aquest cas es concretarà en l’annex 1 del plec el càrrec del
vocal en qüestió en el benentès que no podran formar part com a vocal el personal eventual, ni el
personal funcionari interí salvat en aquest últim cas que no es disposi de funcionaris de carrera prou
qualificats i així s’acrediti a l’expedient.
CINQUÈ.- Procedir a la publicació de la composició de la Mesa permanent de contractació en els
termes indicats al Perfil de Contractant i al Butlletí Oficial de la Província.
SISÈ.- Notificar la present resolució als membres designats”.
Tarragona, a la data de la ultima signatura electrònica
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La Cap del Servei de Contractació, Compres i Subvencions
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