
 
 

 

OD-05 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 17 de novembre de 2021 
CI, de 10 de novembre de 2021 
 
Aprovar el text refós de les normes del procediment de contractació menor del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de maig de 2015, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar unes 

normes del procediment de contractació menor, d’acord amb els límits quantitatius i temporals 
previstos pel Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 

2. El 20 de març de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar derogar 
les normes del procediment de contractació menor aprovades el 20 de maig de 2015 i aprovar 
unes normes del procediment de contractació menor del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
que s’adaptin als canvis normatius que es varen introduir en la regulació dels contractes 
menors amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, 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. 
 

3. Les normes del procediment de contractació menor del Consell Comarcal del Vallès tenen 
com a objectiu els següents: 
 
a) Racionalitzar el procediment de contractes menors incorporant els instruments de 

l’administració electrònica per garantir la màxima concurrència, publicitat i transparència 
en el procediment de contractes menors. S’incorpora la presentació electrònica d’ofertes 
i la valoració automàtica administrativa i l’equitat entre proveïdors. 
 

b) Garantir les obligacions establertes en Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, 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,- en 
endavant, LCSP- en relació amb l’obligació que els òrgans de contractació donin als 
licitadors i candidats un tractament igualitari i no discriminatori i ajustin la seva actuació al 
principi de transparència. 
 

c) Fomentar la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments 
contemplats per la LCSP, per part dels licitadors o els candidats en compliment del principi 
de transparència en la contractació i d’eficàcia i eficiència de l’actuació administrativa. 

 
Aquest sistema de contractació menor es va implantar l’any 2015 per aquells contractes 
menors de valor estimat igual o superior a 500 euros, IVA exclòs, quantia que fou 
incrementada fins als 1.500 euros, IVA exclòs, amb l’aprovació de les noves normes de 
contractació menor actualment vigents. 



 
 

 

 
Cal fer avinent que l’aplicació d’aquestes normes ha permès a les àrees del Consell Comarcal 
millorar el coneixement i control de la contractació administrativa impulsada, facilitant alhora 
la preparació de la documentació tècnica d’aquests contractes assolint així major 
transparència i integritat de la contractació menor. 
 
D’acord amb això, es considera convenient incrementar el límit econòmic per a l’aplicació de 
les normes menors a 5.000 euros, IVA exclòs, per tal de simplificar els tràmits i agilitzar la 
contractació menor per a aquells contractes de valor estimat inferior a aquesta quantia. 
 

4. D’altra banda, la disposició final primera del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de 
mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de 
la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances 
privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals, modifica l’article 
118 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, 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. En 
aquest sentit, cal també adequar les normes a aquesta modificació. 
 

5. El 10 de novembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els article 29.8, 63.4, 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, 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. 
 

2. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
Aprovar el text refós de les normes del procediment de contractació menor del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental d’acord amb el contingut següent: 
 

“NORMES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL 
 
Exposició de motius 
 
L’article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 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, en endavant LCSP, preveu que aquesta Llei té per objecte 
regular la contractació del sector públic, a fi de garantir que s’ajusti als principis de llibertat d’accés a 
les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no-discriminació i igualtat de tracte entre 



 
 

 

els licitadors; i d’assegurar, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la 
despesa, i el principi d’integritat, una utilització eficient dels fons destinats a la realització d’obres, 
l’adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les 
necessitats que s’han de satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
 
Així mateix, és també objecte de la Llei la regulació del règim jurídic aplicable als efectes, el compliment 
i l’extinció dels contractes administratius, respecte dels fins institucionals de caràcter públic que a través 
d’aquests contractes s’intenten dur a terme 
 
L’article 2 del LCSP determina l’àmbit objectiu d’aplicació de la norma, tot establint que són contractes 
del sector públic i, en conseqüència, estan sotmesos a aquesta Llei en la forma i els termes que s’hi 
preveuen, els contractes onerosos, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, que subscriguin les 
entitats enumerades a l’article 3 de la LCSP. 
  
Pel que fa al règim d’aplicació subjectiu de la LCSP, tal i com assenyala la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de Catalunya en l’Informe 3/2009, de 28 de maig, respon als tres nivells 
de subjecció següents: 
 

 Aplicació íntegra als ens, organismes i entitats que tenen la consideració d’administració pública 
als efectes de la Llei. 
 

 Subjecció de menor intensitat per als ens, organismes i entitats que, als efectes de la Llei, es 
consideren poders adjudicadors però que no tenen la consideració d’administracions públiques. 
 

 Subjecció residual per als altres ens, organismes i entitats que formen part del sector públic, 
d’acord amb el llistat inclòs a l’article 3.1 del TRLCSP, però que no tenen la consideració de poder 
adjudicador i, per tant, tampoc d’administració pública, als efectes del TRLCSP.   

 
En aquest sentit, les entitats que integren l’administració local formen part del sector públic i segons 
l’article 3.2 de la LCSP aquestes tenen la consideració d’administració pública. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental, tal i com defineix l’article 3 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, és una 
entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, que té personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. 
 
De conformitat amb aquesta definició el Consell Comarcal del Vallès Oriental és una entitat del sector 
públic que als efectes de la LCSP té la consideració d’administració púbica de la qual cosa en resulta 
la seva subjecció plena a aquesta norma.  
 
La LCSP delimita els tipus contractuals tot distingint entre contractes d’obres, concessió d’obres, 
concessió de serveis, subministrament i serveis, que es qualificaran d’acord amb les normes 
contingudes en la pròpia norma, i la resta de contractes del sector públic que es qualificaran segons 
les normes de dret administratiu o de dret privat que els siguin d’aplicació. 
 
Així mateix, la norma determina que les entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes 
que aquells que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals, establint 
que a l’efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenguin cobrir-se mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, han de ser 
determinades amb precisió, deixant constància d’això en la documentació preparatòria, abans d’iniciar 
el procediment encaminat a la seva adjudicació. 
 



 
 

 

És també un requeriment de l’esmentada norma que les entitats del sector públic vetllin per l’eficiència 
i el manteniment dels termes acordats en l’execució dels processos de contractació pública, afavoreixin 
l’agilització dels tràmits, valorin la incorporació de consideracions socials, mediambientals i d’innovació 
com a aspectes positius en els procediments de contractació pública i promoguin la participació de la 
petita i mitjana empresa i l’accés sense cost a la informació. 
 
Pel que fa al procediment d’adjudicació dels contractes de les administracions públiques l’article 131 
de la LCSP disposa que aquests s’adjudicaran d’acord amb les normes previstes en la pròpia Llei, 
realitzant-se, ordinàriament, utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de 
millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el procediment restringit i, en determinats 
supòsits, podent seguir el procediment negociat sense publicitat, el diàleg competitiu, la licitació amb 
negociació o el procediment d’associació per a la innovació. 
 
D’altra banda, determina que els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol 
empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar 
la prestació, complint amb les normes establertes a l’article 118. 
 
L’article 118 de la LCSP determina que es consideren contractes menors els contractes d’un valor 
estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti 
de contractes de subministrament o de serveis. 
 
Igualment, l’esmentat article disposa que en els contractes menors la tramitació de l’expedient exigeix 
l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del contracte. Així mateix, es requereix 
l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent. En el contracte menor 
d’obres s’ha d’afegir, a més, el pressupost de les obres i s’ha de sol·licitar l’informe de les oficines o 
unitats de supervisió a què es refereix l’article 235 quan el treball afecti l’estabilitat, seguretat o 
estanquitat de l’obra.  
 
Finalment, tal com estableix l’apartat 3 de l’article 118, en l’expedient de contractació dels contractes 
menors s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles 
generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que, 
individualment o conjuntament, superin la xifra que consta a l’apartat primer d’aquest article. L’òrgan 
de contractació ha de comprovar el compliment d’aquesta regla. 
 
Referent a la durada dels contractes menors, l’article 29.8 de la LCSP estableix que els contractes 
menors definits a l’article 118 no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga. 
 
Cal posar de manifest que des de l’entrada en vigor de la LCSP s’han suscitat diferents dubtes sobre 
l’aplicació de les normes de tramitació i procediment dels contractes menors que han donat lloc a 
diferents interpretacions per part de la doctrina i les diverses juntes consultives de contractació 
administrativa en relació amb el còmput de la limitació temporal i d’acumulació d’imports en un licitador 
dins del contracte menor.  
 
D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, la tramitació electrònica constitueix l’actuació habitual de les administracions. 
 
Per la seva banda, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 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, preveu en la seva exposició de motius els objectius 
en els que s’inspira, que són els d’aconseguir una millor relació qualitat-preu, la simplificació dels 
tràmits per tal d’estalviar burocràcia per als licitadors i permetre un millor accés per a les pimes.  
 



 
 

 

Així mateix, l’exposició de motius destaca que si bé el motiu determinant de la Llei és la transposició 
de les directives 2014/24/UE i 2014/25/UE no es limita a només a això sinó que també tracta de 
dissenyar i executar un nou sistema de contractació pública, més eficient, transparent i íntegre. 
 
La LCSP tracta de millorar la transparència i la competència en la contractació, així com agilitzar els 
procediments fomentant la utilització dels mitjans telemàtics, tenint com una de les seves novetats 
principals l’aposta decidida per la utilització dels mitjans electrònics. 
 
L’esmentat  principi de transparència a què fan referència tant la normativa comunitària com la interna, 
troba la seva concreció en l’àmbit estatal amb l’aprovació de la Llei de 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat número 
295 de 10 de desembre de 2013, i, a l’àmbit autonòmic, en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 6780, de 31 de desembre 2014. 
 
D’acord amb tot el que s’ha exposat és convenient la implantació d’un procediment electrònic en la 
contractació menor d’aquesta Administració Pública emparada en els principis inspiradors de la 
contractació del sector públic i de simplificació administrativa, transparència i publicitat del procediment. 
 
 
Norma 1. Objecte i objectius 
 
1. Aquestes normes tenen per objecte regular el procediment de contractació menor que el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental - en endavant, el Consell Comarcal- dugui a terme.  
 

2. Els objectius que es pretenen assolir amb aquestes normes del procediment de contractació menor 
del Consell Comarcal són els següents: 
 
d) Racionalitzar el procediment de contractes menors incorporant els instruments de 

l’administració electrònica per garantir la màxima concurrència, publicitat i transparència en el 
procediment de contractes menors. S’incorpora la presentació electrònica d’ofertes i la 
valoració automàtica administrativa i l’equitat entre proveïdors. 
 

e) Garantir les obligacions establertes en Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, 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,- en endavant, LCSP- 
en relació amb l’obligació que els òrgans de contractació donin als licitadors i candidats un 
tractament igualitari i no discriminatori i ajustin la seva actuació al principi de transparència. 
 

f) Fomentar la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments 
contemplats per la LCSP, per part dels licitadors o els candidats en compliment del principi de 
transparència en la contractació i d’eficàcia i eficiència de l’actuació administrativa. 

 
 
Norma 2. Requisits generals de la contractació menor 
 
1. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a l’any ni ser objecte de pròrroga ni de 

revisió de preus. 
 
A efectes del còmput de la durada dels contractes menors, caldrà tenir en compte tots el contractes 
celebrats amb objecte coincident al contracte que es proposi tramitar, en cada cas, durant l’exercici 
pressupostari en el qual es pretengui celebrar el contracte. 
 



 
 

 

2. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  

 
3. La licitació de la contractació menor es durà a terme per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.  
 
4. La petició d’ofertes es realitzarà a través de la plataforma de contractació electrónica en aquells 

contractes menors subjectes a les normes del procediment de contractació menor del Consell 
Comarcal, d’acord amb la Norma 9. 
 

5. Els tramitadors dels expedients no podran divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquests hagin designat com a confidencial; aquest caràcter afecta, en particular, als secrets tècnics 
o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes. 
 

6. Els contractes menors s’han de publicar en la forma que preveu l’article 63.4 de la LCSP. 
 
 
Norma 3. Finalitat de la plataforma de contractació del Consell Comarcal 
 
1. El Consell Comarcal ha de disposar d’una plataforma de contractació electrònica que doni suport 

als processos de contractació menor. 
 

2. Aquesta plataforma ha de garantir la possibilitat de dur a terme els procediments de contractació 
pública i la relació amb els licitadors o candidats a través de mitjans telemàtics, per tal de millora 
l’eficiència de la contractació tot reduint els costos d’aquesta. 

 
 
Norma 4. Requisits dels mitjans electrònics utilitzats per la plataforma de contractació del 
Consell Comarcal 
 
1. La plataforma de contractació del Consell Comarcal ha de complir amb les previsions establertes 

en la LCSP, en allò relatiu tant al propi procediment de contractació menor, com a l’ús de mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments regulats en la Llei. 
 

2. La plataforma de contractació del Consell Comarcal ha de respectar les consideracions següents: 
 

a) No ser discriminatòria, estar a disposició del públic, ser gratuïta i ser compatible amb les 
tecnologies de la informació i de la comunicació d’ús general. 

b) La informació i les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica de 
les ofertes i sol·licituds de participació estaran a disposició de totes les parts interessades, no 
seran discriminatòries i seran conformes amb estàndards oberts, d’ús general i àmplia 
implantació.   

c) Els programes i aplicacions necessaris per a la presentació electrònica de les ofertes i 
sol·licituds de participació seran d’ampli ús, fàcil accés i no discriminatoris. 

d) Els sistemes de comunicacions i per a l’intercanvi i emmagatzemament d’informació garantiran 
de forma raonable, segons l’estat de la tècnica, la integritat de les dades transmeses i que 
només els òrgans competents, en la data assenyalada a l’efecte, podran tenir accés als 
mateixos, i en cas que s’infringeixi aquesta prohibició d’accés, la violació es podrà detectar 
amb claredat. La plataforma oferirà la suficient seguretat, d’acord amb l’estat de la tècnica, 
davant els virus informàtics i altres tipus de programes o codis nocius. 

e) La plataforma ha d’acreditar fefaentment la data i hora d’emissió o recepció, la integritat del 
contingut i el remitent i destinatari de les comunicacions i documentació. En especial, la 
plataforma ha de garantir que es deixi constància de l’hora i de la data exactes de la recepció 



 
 

 

de les proposicions o de les sol·licituds de participació i de tota aquella documentació que 
s’hagi de presentar. 

f) Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les empreses 
licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s’emetin al llarg del procediment de 
contractació seran autenticats mitjançant una signatura electrònica reconeguda d’acord amb 
la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. 

g) Els formats dels documents electrònics que integren els expedients de contractació s’ajustaran 
a especificacions públicament disponibles i d’ús no subjecte a restriccions, i garantiran la lliure 
i plena accessibilitat als mateixos per l’òrgan de contractació, els òrgans de fiscalització i 
control, els òrgans jurisdiccionals i els interessats, durant el termini pel que s’hagi de conservar 
l’expedient.  

 
 
Norma 5. Control d’accessos 

 
1. Tindran accés a la plataforma de contractació del Consell Comarcal el personal que la Gerència 

autoritzi. 
 

2. Els usuaris tindran accés únicament a aquells recursos que precisin per al desenvolupament de 
les seves funcions. 
 

3. El responsable de la gestió tecnològica s’encarregarà de què existeixi una relació actualitzada 
d’usuaris i perfils d’usuaris i els accessos autoritzats per a cadascun d’ells. 
 

4. El responsable de la gestió tecnològica establirà mecanismes per evitar que un usuari pugui 
accedir a recursos amb drets diferents dels autoritzats. 
 

5. Exclusivament el personal autoritzat en el document de seguretat podrà concedir, alterar o anul·lar 
l’accés autoritzat sobre els recursos, conforme als criteris establerts pel responsable del fitxer. 
 

6. La plataforma de contractació electrònica ha d’estar certificada en el compliment de l’Esquema de 
Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica, regulat al Reial decret 3/2010, de 
8 de gener, i ha d’haver superat el procés d’auditoria realitzat d’acord amb les recomanacions 
emeses pel Centre Criptològic Nacional (CCN) en les guies de la sèrie CCN-STIC-800. L’accés i 
utilització de la plataforma es realitza utilitzant certificats electrònics i signatura electrònica 
reconeguda. 

 
Norma 6. Auditoria i seguretat 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 103 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, per 
a cada accés hauran de guardar-se, com a mínim, la identificació de l’usuari, la data i hora en la que 
es va realitzar, el fitxer accedit, el tipus d’accés i si ha estat autoritzat o denegat. En els cas que l’accés 
hagi sigut autoritzat, serà precís guardar la informació que permeti identificar el registre accedit. 
 
 
Norma 7. Canals de comunicació 
 
Els canals de comunicació són els següents: 
 
a) Electrònic: La plataforma de contractació del Consell Comarcal ha d’estar incorporada a la seu 

electrònica del Consell Comarcal i permetre que qualsevol proveïdor interessat es registri.  
 



 
 

 

b) Telefònic: Ha d’existir un telèfon de suport i ajuda (el número de telèfon estarà disponible en la 
pròpia plataforma) per resoldre les qüestions que puguin sorgir tant en el registre dels proveïdors 
en la plataforma com en la presentació d’ofertes i pressupostos. Aquest servei ha de permetre 
evitar la discriminació per l’aplicació de mitjans electrònics. Igualment ha d’existir un servei de 
suport virtual que permeti la resolució d’incidències i dubtes de forma electrònica. 

 
 
Norma 8. Protecció de dades 
 
1. La plataforma de contractació del Consell Comarcal ha d’estar auditada de conformitat amb allò 

que disposa la normativa reguladora en matèria de protecció de dades i d’acord amb les 
recomanacions dictades per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades. 

 
2. L’accés a la plataforma de contractació del Consell Comarcal es realitzarà directament per la pròpia 

empresa o persona interessada o pel personal del Consell Comarcal expressament autoritzat. 
L’accés es realitza a través d’un nom d’usuari i contrasenya. 
 

 
Norma 9. Contractes subjectes al procediment de la contractació menor 
 
Es tramitaran per aquest procediment els contractes menors següents: 

 
a) Els contractes menors subjectes a la LCSP, amb excepció dels d’obres, l’import dels quals sigui 

igual o superior a 5.000 euros, IVA exclòs, i inferior a 15.000 euros, IVA exclòs. 
 

b) Els contractes menors d’obres l’import dels quals sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA exclòs, 
i inferior a 40.000 euros, IVA exclòs. Per a aquest supòsit, en el cas que l’import del contracte 
menor sigui igual o superior a 15.000 euros i inferior a 40.000 euros, IVA exclòs, és preceptiva la 
incorporació en l’expedient electrònic d’una memòria valorada o, si així s’estimés necessari, un 
projecte signat per un tècnic competent. 

 
Norma 10. Contractes exclosos del procediment de la contractació menor 
 
Estan exclosos del procediment de contractació menor del Consell Comarcal els contractes següents: 
 
1. Els contractes menors inferiors a 5.000 euros, IVA exclòs. 

 
2. Les bestretes de caixa fixa i els pagaments a justificar, d’acord amb les previsions de les Bases 

d’Execució del Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal de l’exercici 
corresponent. 
 

3. Els contractes menors amb imports iguals o superiors a 5.000 euros, IVA exclòs, i inferiors a 15.000 
euros, IVA exclòs, o, en el cas dels contractes d’obres, inferiors a 40.000 euros, IVA exclòs, que 
per raons tècniques o artístiques o operacionals o per motius relacionats amb la protecció de drets 
d’exclusiva el contracte només pugui encomanar-se a un empresari determinat. La tramitació 
d’aquests contractes precisarà d’un informe previ dels departament o àrea afectada. 

 
 
Norma 11. Procediment de la contractació menor 
 
El procediment per a la contractació menor del Consell Comarcal és el següent: 
 



 
 

 

a) Inici de l’expedient: 
 
a.1) Aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant Decret de la Gerència, que ha de 

contenir com a mínim la informació següent: 
 

 L’informe tècnic emès pel responsable del contracte que justifiqui la necessitat de la 
contractació i incorpori la descripció del servei o subministrament, amb el detall de les 
seves característiques essencials o, si és el cas, la memòria tècnica o projecte d’obres, 
així com els criteris d’adjudicació que serviran per a la valoració de les ofertes i la seva 
respectiva valoració i la corresponent disponibilitat pressupostària. 
 
Així mateix, en aquest informe s’hi ha de fer constar la justificació que no s’està alterant 
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. 
 

 L’informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.  
 

 El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques del contracte 
menor que es facilitarà als licitadors o candidats.  
 

 L’informe emès pels serveis jurídics del Consell Comarcal sobre la procedència 
d’aplicar les normes del procediment de contractació menor del Consell Comarcal en 
l’expedient de contractació menor proposat pels serveis tècnics del Consell Comarcal. 
 

 El document d’autorització de la despesa emès pels serveis econòmics del Consell 
Comarcal. 

 
a.2) L’adjudicació dels contractes menors subjectes a aquestes normes, s’ha de fer utilitzant una 

pluralitat de criteris d’adjudicació, qualitatius i econòmics, en base a la millor relació qualitat 
preu. Per a la determinació d’aquests criteris d’adjudicació s’han d’aplicar les regles 
contingudes a l’article 145 de la LCSP.  
 
Sense perjudici dels que preveuen els apartats 1 i 3 de l’article 145 de la LCSP, quan només 
s’utilitzi un únic criteri d’adjudicació, aquest ha d’estar relació amb els costos tal i com 
determina l’article 146 de la LCSP.  
 
Quan s’utilitzin una pluralitat de criteris d’adjudicació aquests s’han de poder avaluar de 
forma automàtica. Si es precisessin, pel responsable del contracte, l’aplicació de criteris de 
valoració la quantificació dels quals depengui d’un judici de valor, serà necessària 
autorització prèvia de l’òrgan de contractació. 

 
a.3) Obertura de l’expedient en el corresponent gestor d’expedients. 

 
a.4) Des de l’expedient es realitza l’operació comptable d’autorització de crèdit (document 

comptable “A”). L’autorització de crèdit es signarà d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost.  

 
b) Sol·licitud d’ofertes 

 
b.1) Des de la plataforma de contractació del Consell Comarcal es realitza la sol·licitud d’ofertes, 

tot adjuntant el formulari de resposta, la definició dels criteris de valoració de les ofertes i la 
resta de documents que siguin necessaris per a la presentació de les sol·licituds.  
 



 
 

 

b.2) Incorporació del plec de clàusules administratives i del plec de prescripcions tècniques que 
regeixen el contracte menor. En els contractes menors d’obres és preceptiva la incorporació 
a la plataforma d’una breu memòria valorada o, si així s’estimés necessari, d’un projecte 
signat electrònicament pel tècnic competent. 
 

b.3) Petició d’ofertes a proveïdors existents en el CPV (vocabulari comú de contractes públics) 
corresponent a l’objecte del contracte menor. Es podran identificar més d’un CPV per a un 
mateix contracte menor. 
 

b.4) Les sol·licituds d’ofertes es duran a terme automàticament per la plataforma de contractació 
del Consell Comarcal. Si un proveïdor no estigués donat d’alta en la plataforma de 
contractació, amb caràcter previ a la petició, podrà realitzar la seva incorporació en aquesta. 

 

c) Obertura i valoració d’ofertes 
 
c.1) Conclòs el termini de presentació d’ofertes, es realitzarà l’actuació d’obertura de les ofertes 

presentades. 
 

c.2) Un cop obertes les ofertes es durà a terme l’actuació de valoració aplicant els criteris de 
valoració definits. 

 
c.3) La pròpia plataforma de contractació del Consell Comarcal podrà proposar la millor oferta 

presentada un cop realitzada la valoració. 
 

c.4) En el cas d’aplicació de criteris subjectius la valoració de les ofertes es podrà realitzar en la 
plataforma de contractació del Consell Comarcal. 

 
d) Adjudicació 

 
d.1) S’aprova l’adjudicació per resolució de la Gerència en la qual haurà de constar: 

i. L’adjudicatari, el preu d’adjudicació i les millores proposades per l’adjudicatari, d’entre 
els criteris de valoració previstos al plec de prescripcions tècniques o a la memòria 
valorada, que l’òrgan de contractació accepta. 

ii. L’aprovació de la disposició de la despesa des de l’expedient. Es mecanitza l’operació 
comptable “D” sobre l’autorització de crèdit prèviament comptabilitzada i s’allibera, si 
s’escau, el crèdit sobrant del document comptable “A”, signant-se les esmentades 
operacions comptables. 

 
e) Notificació de l’adjudicació 

 
e.1) La resolució d’adjudicació s’ha de notificar als proveïdors que han presentat oferta a través 

de la plataforma de contractació electrònica. 
 

e.2) En la plataforma de contractació s’adjunta un informe amb els antecedents del procediment 
seguit en la plataforma de contractació del Consell Comarcal. 

 
f) Recepció/conformitat i comptabilització de les factures 
 

f.1) Realitzat el contracte es durà a terme, si procedeix, la recepció i conformitat de la factura, 
d’acord amb el Reglament de factures del Consell Comarcal, o, si s’escau, certificació 
d’obra. La factura i/o certificació seran documents electrònics de l’expedient del contracte 
menor. 



 
 

 

 
f.2) Amb  la conformitat de la factura cal deixar constància a l’expedient de la data d’entrega o 

realització de l’objecte del contracte, mitjançant la incorporació dels mitjans probatoris 
adients (albarans, escrits, correus electrònics, informes, etc.). Així mateix, quan sigui 
pertinent, cal deixar-hi còpia dels treballs realitzats, o bé referència suficient de localització, 
per tal de permetre la comprovació material de la despesa. 

 
f.3) Es realitzarà en l’expedient administratiu el reconeixement de l’obligació, document 

comptable “O” i la seva aprovació. 
 

f.4) D’acord amb la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials: 

 
i. La factura haurà d'arribar abans de 30 dies de la data de recepció de mercaderies o 

prestació de serveis. 
ii. Podran agrupar-se les factures al llarg d'un període determinat no superior a 15 dies. 
iii. D’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i 

Creació del Registre Comptable de Factures al Sector públic, amb la qual s’obliga a 
les persones jurídiques proveïdores que hagin lliurat béns o prestat serveis  a 
l’Administració Pública a expedir i remetre la factura només en format electrònic i a la 
seva presentació a través d’un punt únic telemàtic d’entrada a partir del dia 15 de gener 
del 2015. 

 
 
Norma 12. Definició dels perfils que participen en el procediment 
 
En el procediment de contractació menor definit en aquestes normes intervenen les àrees  o unitats 
següents: 
 
a) Serveis jurídics assumirà les funcions següents: 

 
i. Coordinar i supervisar els aspectes relacionats amb el funcionament general del procediment i 

del seguiment de les actuacions a realitzar. 
 

ii. Implementar i definir els procediments i plantilles de documents, valorar i implementar les 
iniciatives de millora i realitzar l’auditoria i control de qualitat del sistema. 

 
iii. Tramitar i, si s’escau, elevar la proposta a la Gerència, les impugnacions i recursos que es 

presenten relacionades amb l’aplicació dels instruments de l’administració electrònica. 
 
b) Les àrees o unitats assumiran les funcions següents: 
 

i. Iniciar l’expedient de contractació mitjançant l’elaboració de l’informe tècnic, la redacció del plec 
de prescripcions tècniques i la definició dels criteris de valoració i totes aquelles actuacions 
necessàries per a poder iniciar correctament l’expedient. 

 
ii. Justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals 

de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que, 
individualment o conjuntament, superin la xifra que consta a l’apartat primer de l’article 118 
de la LCSP. 

 
iii. Dur a terme la valoració dels criteris d’adjudicació. 



 
 

 

 
iv. Efectuar el seguiment del contracte fins a la conformitat de la factura. 

 
v. Vetllar pel correcte compliment del contracte d’acord amb les condicions definides en el plec de 

prescripcions tècniques. 
 

c) L’òrgan de contractació: 
 
i. Informar i fer les comprovacions que exigeix l’article 118 de la LCSP, si s’escau. 

 
 

Norma 13. Habilitació de la Gerència 
 
S’habilita a la Gerència del Consell Comarcal per dictar les instruccions que consideri necessàries per 
desenvolupar les normes internes. Aquestes instruccions han d’estar a la disposició de tot el personal 
al qual se li informarà mitjançant els mecanismes interns de comunicació.   
 
 
Norma 14. Derogació 
 
Queden derogades les disposicions anteriors de rang igual o inferior que s’oposin a aquestes normes 
internes. 
 
 
Norma 15. Entrada en vigor  
 
Aquestes normes entren en vigor l’endemà de la seva aprovació.” 

 
 
Document signat electrònicament. 
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