
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Data de publicació: 04/07/2018 

 

Ajuntament de Mataró 

 

COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ 

 

 

 la Llei de Contractes del Sector Públic estableix el següent: 

 

La Mesa de Contractació assistirà al òrgan de contractació en els 

procediments següents:  

1.-Obert 

2.- Obert simplificat 

3.- Restringit 

4.-Negociats on sigui necessària la publicitat 

5.-Diàleg competitiu 

6.- Associació per la innovació  

 

En el procediment  obert simplificat (obres de valor estimat* igual o inferior 

a 2.000.000€, i serveis i subministraments de valor estimat igual o inferior a 

100.000€ ), la mesa es considera vàlidament constituïda amb el president, 

secretari, interventor i la secretaria de la mesa. 

 

En el procediment simplificat abreujat (obres de valor estimat inferior a 

80.000€ i subministraments i serveis  de valor estimat inferior a 35.000€) la  

mesa de contractació és potestativa. 

 

En els procediments de Diàleg competitiu i Associació per la innovació, es 

constituirà una mesa amb una composició especial. 

 

La Composició de la mesa de l’administració local regulada a la disposició 

addicional segona de la Llei 9/17 de contractes del sector públic 

 “La mesa de contractació ha d’estar presidida per un membre de la 

corporació o un funcionari d’aquesta, i n’han de formar part, com a vocals, 

el secretari o, si s’escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció 

d’assessorament jurídic, i l’interventor o, si s’escau, el titular de l’òrgan que 

tingui atribuïdes la funció de control econòmic pressupostari, així com els 

altres que designi l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de 

carrera o personal laboral al servei de la corporació, o membres electes 

d’aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres.” 



 

 

“Els membres electes que, si s’escau, formin part de la mesa de contractació 

no poden suposar més d’un terç del total de membres d’aquesta.” 

 

 

Tenint en compte el que estableix la norma, la  composició de la mesa de 

contractació en funció del tipus de procediment serà la següent: 

 

Per  contractes d’obres on el procediment de selecció sigui el simplificat,  

(que és pot utilitzar per licitacions d’ obres de valor estimat igual o inferior a 

2.000.000€ ) la composició de la mesa serà la mateixa que pel procediment 

obert quan l’import del valor estimat del contracte (VEC), sigui igual o 

superior a 400.000 €. 

 

1) Procediments Obert, Obert simplificat (d’obres de valor estimat igual 

o superior a 400.000 €, i fins a 2.000.000€), Restringit  i Negociats on 

sigui necessària la publicitat: 

 

President: El regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern. 

 

Vocals :  

 Un membre electe que serà el representant del grup municipal  que 

assistia fins ara a la mesa, de forma rotatòria i ponderada, començant 

pel grup municipal de CiU al que se li assignaran els 5 primers 

expedients, a continuació els 4 següents a ERC i així successivament 

 Secretari de la corporació. 

 Interventor 

 2 tècnics especialistes en la matèria de que es tracti 

 

Secretaria: la cap del servei de Compres i Contractacions  

 

2) Obert simplificat (excepte contractes d’obres de valor estimat igual o 

superior a 400.000 €, on la composició de la mesa serà igual que el 

procediment obert . Punt 1) 

 

President: El regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern. 

 

Vocals : Interventor i Secretari 



 

 

 

Secretaria: la cap del servei de Compres i Contractacions  

 

 

3) Procediment simplificat abreujat: contractes d’obres de valor estimat 

inferior a 80.000€ i subministraments i serveis  de valor estimat inferior a 

35.000€   

 

No es constituirà la mesa de contractació 

 

Nomenament de les meses de contractació  

 

En els procediments Obert, Oberts  simplificats d’obres de valor estimat igual  

o superior a  400.000 €,  Restringit  i Negociats on sigui necessària la 

publicitat, el nomenament dels membres de la mesa és farà amb l’aprovació 

dels plecs de clàusules per  part de l’òrgan de contractació i és notificarà 

amb avís a traves de la plataforma de licitació electrònica (Vortal). 

 

En  els procediments oberts  simplificats ( i el procediment simplificat  

d’obres fins a 400.000 VEC)  la mesa serà de caràcter permanent. 

 

 
*valor estimat del contracte (VEC) és igual al pressupost de licitació IVA exclòs, més les 

possibles pròrrogues i modificacions. 

 

 

 

 

Podeu consultar la composició de la Mesa de Contractació de cada licitació 

accedint als plecs de clàusules administratives de cada procediment, que 

trobareu al Perfil del Contractant. 

 

 

 
 

 
 

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/perfil_contractant/index.html

