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Àrea de Presidència
Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals
Àrea de Medi Ambient
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
Àrea de Cultura
Àrea d’Educació, Esports i Joventut
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Mitjançant Decret de 23 de juliol de 2019, s’ha resolt el nomenament de Presidències
delegades d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèries i Diputats/des adjunts d’àrea i
de matèria i s’han delegat entre d’altres, competències en matèria de contractació en
favor d’òrgans unipersonals.
Paral·lelament, es considera necessari procedir a aprovar la nova configuració de les
Meses de Contractació corporatives adaptada a la nova organització.
II. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix el
règim jurídic de les Meses de contractació de la manera següent:
a) Es regulen al capítol I de Títol I del Llibre quart, dins de l’organització administrativa
per a la gestió de la contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada.
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En sessió plenària extraordinària de 23 de juliol de 2019, la Corporació va aprovar el
Cartipàs corresponent al mandat 2019-2023, tot determinant l’estructura organitzativa
en les Àrees següents:

Data 26-7-2019

“I. La Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària el dia 11
de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals
del 26 de maig de 2019 i, en la mateixa sessió plenària, es va procedir a l’elecció i
nomenament de la Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín Martínez, qui va prendre
possessió del seu càrrec i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, Presidenta de la Diputació de Barcelona, ha dictat
el decret número 8968/19, de 23 de juliol, el text íntegre del qual és el següent:

B

Configuració de les Meses de contractació constituïdes a la corporació amb
caràcter permanent

A

ANUNCI

e) En els concursos de projectes no hi haurà intervenció de la Mesa de contractació,
sinó que es constituirà un jurat (article 187 i concordants LCSP).
f) En les entitats locals, la constitució de les Juntes de Contractació serà potestativa
en els contractes corresponents i, en el seu cas, substituirà la intervenció de la
Mesa de Contractació (disposició addicional 2a, 5è apartat LCSP).
La composició de la Mesa de contractació en les entitats locals es conté en la
disposició addicional (DA) 2a, 7è apartat, de caràcter bàsic LCSP, que disposa el
següent:
“La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en
su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento
jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la
función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin
que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso,
formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del
total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación.
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d) En els procediments de diàleg competitiu i d’associació per a la innovació, a la
Mesa de contractació s’hi incorporaran persones qualificades en la matèria sobre la
que versi el diàleg o l’associació per a la innovació, en un nombre no inferior a un
terç que participaran amb veu i vot (article 327 LCSP).

Data 26-7-2019

Cal recordar que per als procediments negociats sense publicitat la Corporació, per
acord 25/05 de la Junta de Govern de 27 de gener, va optar per no subjectar els
dits procediments al tràmit d’intervenció de les Meses de contractació, amb la
finalitat d’assolir una major agilitat en la tramitació dels expedients de contractació.
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c) La intervenció de la Mesa de contractació és potestativa en els procediments oberts
simplificats sumaris i en els procediments negociats sense publicitat, excepte quan
aquests darrers es fonamentin en l’existència d’una urgència imperiosa prevista a
l’article 168.b.1r LCSP, supòsit en què la constitució de la Mesa esdevé obligatòria.

B

b) D’acord amb l’article 326.1 del referit text legal, és preceptiva l’assistència de la
Mesa de contractació en els procediments oberts, oberts simplificats, restringits, de
diàleg competitiu, de licitació amb negociació i d’associació per a la innovació, llevat
que s’hagin constituït Juntes de contractació.

A
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“La mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada,
ejercerá las siguientes funciones, entre otras que se le atribuyan en esta Ley y en
su desarrollo reglamentario:
a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141, y, en su caso, acordar la
exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento,
previo trámite de subsanación.
b) La valoración de las proposiciones de los licitadores.
c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente
baja, previa tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 149 de la
presente Ley.
d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del
licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 145, según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rija la licitación.
e) En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación con
negociación y en el de asociación para la innovación, la selección de los candidatos
cuando así se delegue por el órgano de contratación, haciéndolo constar en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.”
Per tot això, la configuració de les Meses de contractació a la Diputació de Barcelona
ha d’articular-se de la manera més adient amb les necessitats i les peculiaritats de la
Corporació, tot respectant les previsions normatives aplicables, i en exercici de la
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g) Les funcions de la Mesa de contractació s’estableixen, a més dels articles 22 i 23
del RD 817/2009, de 8 de maig, en l’article 326.2 de la LCSP en els termes
següents:

Data 26-7-2019

La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación
permanentes.”
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En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes
de valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa
personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera
suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.

B

En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales,
podrán integrarse en la Mesa personal al servicio de las correspondientes
Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas uniprovinciales.

A
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IV. D’acord amb el nou règim organitzatiu i competencial citat, s’han atribuït
competències en matèria de contractació, a més de a la Junta de Govern, entre
d’altres, a la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals i a la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, amb el caràcter d’òrgans unipersonals de
contractació, delegacions, aquestes darreres, que comporten la Presidència de les
respectives Meses de contractació per als corresponents àmbits. Les previsions
anteriors s’entenen sense perjudici de les competències atribuïdes a la Junta de
Govern i a la resta d’òrgans unipersonals i les del Ple que exerceix de conformitat amb
la DA 2a, 2n apartat, de la LCSP.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
RESOLC
Primer. Aprovar la configuració de les dues Meses de contractació constituïdes a la
Diputació de Barcelona amb caràcter permanent, d’acord amb els àmbits funcionals i
les determinacions següents:
a) Mesa de Territori i Medi Ambient, per als expedients que tramitin les Gerències,
Direccions, Subdireccions, Serveis i Oficines que s’adscriuen a Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals i a l’Àrea de
Medi Ambient.
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 Mesa de Serveis Interns i Sector Públic, per a la resta d’expedients de
contractació tramitats a l’àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus
Organismes públics, així com per encàrrec o encomanda de gestió dels
Consorcis participats i d’altres entitats del sector públic.

Data 26-7-2019

 Mesa de Territori i Medi Ambient, per als expedients que tramitin les Gerències,
Direccions, Subdireccions, Serveis i Oficines que s’adscriuen a Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals i a l’Àrea de
Medi Ambient.
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III. Quant al nombre de Meses, hom ha optat per la configuració de dos àmbits de
contractació diferenciats que són els següents:

B

potestat d’autoorganització, reconeguda als articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 8.1.a) del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, (TRLMRLC).

A
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Segon. Aprovar la composició de les dues Meses de contractació amb caràcter
permanent que restaran conformades per les persones que ocupen els càrrecs que
s’indiquen:
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b) Mesa de Serveis Interns i Sector Públic, per a la resta d’expedients de
contractació tramitats a l’àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus
Organismes públics, així com per encàrrec o encomanda de gestió dels
Consorcis participats i d’altres entitats del sector públic.

A
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2n.
Coordinador/a
de
l’Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals.
3er. Coordinador/a de l’Àrea de Medi
Ambient.
Vocals:

Cap del Servei Jurídico-Administratiu.
Secretaria delegada.
Representació delegada de la Intervenció.
Gerència, Cap del Servei o de l’Oficina que
tramiti l’expedient de contractació, o,
excepcionalment, personal tècnic que el/la
substitueixi.

Secretaria:

Funcionari/ària adscrit a l’Àrea.

b) Mesa de Serveis Interns i Sector Públic:
Presidència:

Presidència delegada de Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns.

Presidència suplent/vocal:

1r. Un/a Diputat/da membre de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Presidència,
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1r. Presidència delegada de l’Àrea de Medi
Ambient.

Data 26-7-2019

Presidència suplent/vocal:
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Presidència
delegada
de
l’Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals.

B

Presidència:

Pàg. 5-7

a) Mesa de Territori i Medi Ambient

Funcionari/ària adscrit a l’Àrea.

Tercer. Les Meses de contractació qualificaran, examinaran i valoraran les
proposicions en els termes fixats als articles 326.2 de la LCSP i 22 i 23 del RD
817/2009, de 8 de maig, així com a la resta de preceptes legals i altres disposicions
complementàries i formularan les oportunes propostes a l’òrgan de contractació
corresponent, en relació amb els expedients de contractació que es tramitin pels
procediments oberts, oberts simplificats, restringits, de licitació amb negociació, de
diàleg competitiu i en els d’associació per a la innovació.
Quart. La intervenció de la Mesa de contractació serà potestativa en els procediments
oberts simplificats sumaris i en els procediments negociats sense publicitat, excepte
quan aquests darrers es fonamentin en l’existència d’una urgència imperiosa prevista a
l’article 168.b.1r LCSP, supòsit en què la constitució de la Mesa esdevé obligatòria.
Cinquè. En els concursos de projectes no hi haurà intervenció de les Meses de
contractació, sinó que es constituirà un jurat.
Sisè. Per a la vàlida constitució de les Meses de contractació hauran d’estar presents
la majoria absoluta dels seus membres i, en tot cas, serà preceptiva l’assistència de la
presidència i la secretaria, així com dels dos vocals representants de la Secretaria
General i de la Intervenció General.
En els supòsits d’absència d’alguna de les altres persones que d’acord amb les
previsions de l’apartat segon formen part de la Mesa, s’adoptaran les mesures
necessàries per garantir la presència de vocals amb coneixements vinculats amb
l’objecte del contracte.
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Secretaria:

Pàg. 6-7

Secretaria delegada.
Representació delegada de la Intervenció.
Gerència, Cap del Servei o de l’Oficina que
tramiti l’expedient de contractació, o,
excepcionalment, personal tècnic que el/la
substitueixi.
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Vocals:

Data 26-7-2019

3er. Cap del Servei de Contractació
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2n. Coordinador/a de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns.

B

Serveis Interns i Innovació, designat/da per
la Presidència de la Mesa.

A
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Novè. Donar compte al Ple de la present Resolució en la propera sessió ordinària que
celebri”.
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Vuitè. Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona, als efectes del que preveu
l’article 21.4, darrer paràgraf, del RD 817/2009, de 8 de maig i als de la delegació feta
en l’apartat setè, de conformitat amb l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic i l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Pàg. 7-7

Setè. Deixar sense efecte qualsevol Resolució anterior que, en tot o en part, s’oposi a
la present.

A

Àrea de Presidència
Secretaria General

B
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Data 26-7-2019

El Secretari delegat
Barcelona, 25 de juliol de 2019
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José Luis Martínez-Alonso Camps
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