GUIA PER ALS LICITADORS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

RÈGIM JURÍDIC
El

Parlament

de

Catalunya

gaudeix

d'autonomia

organitzativa,

financera,

administrativa i disciplinària.
Fruit del principi d’autonomia parlamentària, concretament en l’àmbit organitzatiu i
administratiu, el Parlament de Catalunya no ha de demanar permís al Govern de
Catalunya per a dur a terme la contractació dels serveis, subministraments, obres i
altres tipus de contractacions que necessiti.
El Parlament de Catalunya té la condició de poder adjudicador, atès el que estableix
la disposició addicional primera bis del Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic
(TRLCSP). En conseqüència, la contractació en el Parlament de Catalunya es regeix
per la normativa sobre contractes del sector públic, tant estatal com catalana, així
com a les normes específiques que s’inclouen en els Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya.

INFORMACIÓ
El perfil del contractant és un instrument que té la finalitat d'assegurar la
transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual dels
òrgans de contractació.
En la web es recull un contingut mínim de cada procediment de contractació:
pressupost màxim de licitació; valor estimat del contracte; data límit de presentació
de proposicions; situació en què es troba el procediment i òrgan responsable del
contracte amb indicació de l'adreça de correu electrònic i telèfon, plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques; data d'enviament de l'anunci al DOUE
(si escau) i data de publicació en els altres diaris oficials, i data de difusió en el perfil
del contractant.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
En aplicació dels articles 37 del Reglament del Parlament i 140 dels Estatuts del règim
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, l’òrgan de contractació habitualment
és la Mesa del Parlament, sens perjudici de la delegació que pugui fer en la presidenta
del Parlament de conformitat amb l’article 39.2 del Reglament.
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya
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 administrativa amb què cal acompanyar
cadascun dels documents comptables d’execució del pressupost.
3. La contractació s’ha de fer d’acord amb el que estableix la legislació sobre
contractes del sector públic, amb les especificacions que, si escau, aprovi la Mesa
del Parlament.
4. L’aprovació de la despesa correspon als òrgans següents:
a) L’aprovació de les despeses corresponents a la contractació menor, amb la
quantia que en cada moment efectuï per a cada modalitat contractual la legislació
de contractes del sector públic, correspon als responsables dels centres gestors o
equiparats.
b) L’aprovació de les despeses derivades d’expedients de contractació d’imports
superiors a l’establert per a la contractació menor per a cada modalitat contractual
en la legislació de contractes del sector públic i inferiors a 60.000 euros (IVA
exclòs) correspon al president o presidenta del Parlament.
c) L’aprovació de la resta de despeses no incloses en les lletres a i b superiors a
18.000 euros (IVA inclòs) i inferiors a 60.000 euros (IVA inclòs) correspon al president o presidenta del Parlament.
d) L’aprovació de les despeses derivades d’expedients de contractació d’un import superior a 60.000 euros (IVA exclòs) i qualsevol altre tipus de despeses d’un
import superior a 60.000 euros (IVA inclòs) correspon a la Mesa del Parlament.
5. 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.
6. Si l’objecció plantejada per l’Oïdoria de Comptes afecta la disposició de despeses o el reconeixement d’obligacions, se suspèn la tramitació de l’expedient 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.
7. 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.
8. 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.
9. L’aprovació de la despesa correspon al president o presidenta si no supera
els 60.000 euros, i l’oïdor o oïdora de comptes la posa en coneixement del centre
gestor proponent perquè pugui efectuar formalment la comanda. Si la despesa és
superior a 60.000 euros, correspon aprovar-la a la Mesa, l’acord de la qual és
comunicat pel secretari o la secretària general al director o directora o al cap o la
cap del departament proposant.

DEUC
De conformitat amb el Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, les empreses licitadores no estan obligades a
acreditar documentalment, en el moment de la presentació d’ofertes, el compliment
dels requisits de capacitat i solvència, i poden substituir l’acreditació documental
d’aquests requisits per mitjà de la presentació d’una declaració responsable o el
formulari normalitzat de document europeu únic de contractació (DEUC), sens
perjudici de l’obligació de l’adjudicatari d’aportar, abans de la formalització del
contracte, la documentació original o bé còpies legitimades notarialment o
compulsades per l’Administració, d’acord amb la legislació vigent.
Si els licitadors opten per complimentar el DEUC han de fer constar tots els
requeriments que es demanen en la «Declaració responsable» que consta a cada
plec de clàusules administratives.

TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya és l'òrgan col·legiat
que, amb el caràcter d'independent, té atribuïts el coneixement i la resolució dels
recursos especials en matèria de contractació a què fa referència l'article 40 del
TRLCSP i de les qüestions de nul·litat contractual establertes en els supòsits especials
de l'article 37 del TRLCSP, i també l'adopció de les decisions amb relació a les
mesures cautelars o provisionals que puguin sol·licitar les persones legitimades en el
marc d'aquestes reclamacions contractuals.
El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya és format per tres
membres i, amb la voluntat de fer compatible la naturalesa parlamentària de l'òrgan
(es nomena un diputat) amb el compliment dels principis establerts pel TRLCSP
(qualificació, independència i inamovibilitat), n'estableix un perfil predominantment
tècnic, atesa la naturalesa de les funcions que té encomanades. Per aquest motiu, i
amb l'objectiu de respectar el requisit de la qualificació jurídica legalment establert,
en formen part una o dues persones del Cos de Lletrats del Parlament o un funcionari
amb la titulació de llicenciatura o grau en dret. Els membres del Tribunal són
nomenats per la Mesa del Parlament i la durada del mandat és d'una legislatura.
L’acord de creació del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya
garanteix específicament que els seus membres no hagin assessorat, directament o
indirectament, la mesa de contractació o la Mesa del Parlament, que normalment
actua com a òrgan de contractació, ni hi hagin participat.

