PARLAMENT D l CATALUNYA

TERCER EXERCICI (SEGONA PROVA)

El Parlament de Catalunya, a conseqüència de la seva propia activitat, genera residus de
diferents tipologies. El Parlament ha definit el circuit per a cada tipus de deixalles, els llocs on
es produeixen, on s'han de deixar, qui les recull, qui en fa la gestió, on acaben i què se'n fa.
Un cop feta la recollida selectiva dels diferents residus dins del Parlament cal contractar el
servei de recollida de residus.
La Mesa del Parlament ha decidit tramitar un expedient en què es reservi aquesta contractació
a centres especials de treball d'iniciativa social o empreses d'inserció.
Així mateix, s'exigeix que l'adjudicatari estigui registrat com a centre gestor de residus i que
disposi de la corresponent autorització administrativa per a transportar els residus objecte del
contracte atorgada per l'Agència Catalana de Residus.
La contractació té una durada de 3 anys, improrrogable, i un pressupost base de licitació de
115.000 euros (IVA no inclòs) per aquests tres anys. El valor estimat del contracte coincideix
també amb 115.000 euros (IVA no inclòs).
Han entrat al Registre General del Parlament dos escrits de l'empresa «TOTAL WASTE
LIMITED», presentant simultàniament dos recursos: un recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya (òrgan
regulat a l'article 154 dels Estatuts del règim i govern interiors del Parlament) contra l'anunci
de licitació del procediment licitatori esmentat, i un altre recurs de reposició que s'interposa
contra la l'acord de la Mesa del Parlament d'aprovació dels plecs.
En concret l'empresa «TOTAL WASTE LIMITED» assenyala que la reserva de la contractació
a un determinat tipus d'empreses és contrària al principi de lliure concurrència previst a la
normativa europea de contractació i en la norma estatal que la transposa i que l'exigència
d'autoritzacions d'una autoritat de la Generalitat impedeix que concorrin empreses de fora de
Catalunya i atempta contra el principi europeu de tracte igualitari.
Així mateix l'empresa «TOTAL WASTE LIMITED» demana la suspensió del procediment
licitatori en cada un dels escrits mitjançant els quals formulen els dos recursos.
Es demana que com a lletrat i en la condició de membre del Tribunal de Recursos Contractuals
del Parlament de Catalunya emeti un informe jurídic previ sobre les qüestions següents per a
assessorar i preparar la resolució que haurà de prendre el Tribunal.
1. Sobre la possibilitat de reservar aquesta contractació a centres especials de treball
d'iniciativa social o empreses d'inserció.

2. Sobre la possibilitat d^aooeptar autoritzacions per a transportar residus d altres
autoritatsoadministraoions que no siguin la Generalitat de Catalunya,Isl això s^baurla
d^baverfetoonstarexpressament als plecs de clàusules administratives.
3. Sobre l apllcacló de la normativa europea de contractació encara que el contracte no
estiguisotmèsaregulacló harmonitzada.
4. Sobre la procedència d^admetreod^lnadmetre el recurs en matèria contractual davant
elTrIbunalde Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya.
5. Sobre la compatibilitat de la presentació d^ambdós recursos,IsobresI la resolució del
Tribunal contractual(enresoldre^s abans, pertermlnls)vlnculaalaMesa^^ulna és la
jurisdicció competent, en el cas de voler utilitzar la via judicials.
5. Sobre la possibilitat de que elTrIbunallIa Mesa acordin respectivament la suspensió
del procediment mentre no es resol el recurs.

