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CÀRRECS I PERSONAL
PARLAMENT DE CATALUNYA
OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2017, per la qual es determina la composició de la Mesa de Contractació
Permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
L'article 320 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, preveu que els òrgans de contractació estiguin assistits per una mesa de contractació com
a òrgan competent per valorar les ofertes.
Correspon a l'òrgan de contractació nomenar els membres de la mesa.
D'acord amb l'article 21.4 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, si la designació dels membres de la mesa es fa amb
caràcter permanent, la composició s'ha de fer pública al perfil de contractant i en el diari oficial corresponent.
En virtut de l'exposat, i atès el que disposa l'article 55.2 de les Normes d'actuació i de règim interior de
l'Oficina Antifrau de Catalunya,

RESOLC:

Primer. Determinació de la Mesa de Contractació Permanent i atribucions
1. Es determina la composició de la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
2. La Mesa de Contractació ha d'actuar en els supòsits previstos amb caràcter preceptiu a l'article 320 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic i a les normes de desenvolupament corresponents.
3. La Mesa de Contractació pot sol·licitar informes tècnics de valoració de les proposicions o ofertes
presentades segons els criteris fixats als plecs contractuals, que ha de tenir en compte a l'hora de formular a
l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació corresponent.

Segon. Composició
1. La Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya està integrada pels membres
següents:
a) Presidència:
El/la cap de l'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Pressupost.
b) Vocals:
El/la cap de l'Àrea d'Anàlisi Particularitzada de la Despesa Pública
El/la cap de l'Àrea de Formació
c) Vocal en funcions d'assessorament jurídic:
El/la cap de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics.
d) Vocal en funcions del control econòmic i pressupostari:
L'oïdor o l'oïdora de Comptes del Parlament de Catalunya.
e) Secretaria:
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El director de l'Oficina ha de designar un funcionari o una funcionària de l'Oficina per dur a terme les funcions
de la Secretaria de la Mesa.
2. La vàlida constitució de la Mesa requereix l'assistència de la majoria absoluta dels seus membres i, en tot
cas, de les persones que desenvolupin la Presidència i la Secretaria de l'òrgan, i dels vocals que tenen
encomanades les funcions d'assessorament jurídic i de control econòmic i pressupostari.
3. Si ho requereix la Presidència de la Mesa, i sens perjudici del que preveu l'article 320 del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, es pot incorporar a les seves reunions, amb veu però sense vot, personal
funcionari o assessor especialitzat que resulti necessari, quan la singularitat del contracte ho aconselli.

Tercer. Suplència
En cas d'absència, vacant o malaltia i, en general, quan concorri alguna causa justificada, els membres titulars
de la Mesa són suplerts de la manera següent:
a) Suplència de la Presidència
El / la cap de la Unitat d'Administració i Recursos Humans
b) Suplència del vocal o la vocal en funcions del control econòmic i pressupostari:
Un funcionari o funcionària de l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria que desenvolupi funcions de control econòmic i
pressupostari, designat per l'oïdor o l'oïdora de Comptes
c) Suplència de la resta de membres de la Mesa:
Una persona que desenvolupi serveis a l'Oficina designada pel director de l'Oficina. La designació s'ha de fer
mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el perfil de contractant de l'Oficina.

Quart. Règim jurídic de la Mesa de Contractació Permanent
En la seva qualitat d'òrgan col·legiat, la Mesa de Contractació es regeix, quant al règim de funcionament, per
aquesta Resolució, pel Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre i pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig. Amb caràcter supletori esdevenen
aplicables les previsions de les normes sobre règim jurídic del sector públic que regulen els òrgans col·legiats.

Cinquè. Efectes
Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i deixa sense efecte la Resolució de 27 d'abril de 2015, per la qual es determina la composició de
la Mesa de Contractació Permanent de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Barcelona, 10 d'abril de 2017

Miguel Ángel Gimeno Jubero
Director

(17.100.115)
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