
VERSIÓ 21.09.2010 

PROJECTE DE DECRET 
de creació del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.   
 

I 
 
La disposició addicional quarta de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures 
fiscals, financeres i administratives, sota el títol “recurs especial en matèria de 
contractació”, autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè, en el marc de 
la normativa bàsica que l’Estat adopti en aquesta matèria i d’acord amb les condicions 
generals previstes en la pròpia disposició addicional esmentada, creï un òrgan 
col·legiat independent per al coneixement i la resolució dels recursos especials en 
matèria de contractació que s’interposin amb relació als procediments de contractació 
de l’Administració de la Generalitat, i també dels ens, les entitats o els organismes que 
integren el seu sector públic; tot això amb la finalitat de garantir l’aplicació correcta de 
la Directiva 89/665/CEE, del Consell, del 21 de desembre de 1989, i la Directiva 
2007/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, de l’11 de desembre de 2007, per la 
qual es modifiquen les Directives 89/665/CEE i 92/13/CEE, del Consell. 
 
 

II 
 
La normativa bàsica de l’Estat en aquesta matèria, que ha estat objecte de modificació 
recent, es conté ara en la Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les Lleis 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 31/2007, de 30 d’octubre, 
sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i 
els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres.  
 
En concret, la nova regulació afegeix un Llibre VI a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
denominat “Règim especial de revisió de decisions en matèria de contractació i mitjans 
alternatius de resolució de conflictes”, dins el qual es determinen quins actes són 
recurribles a través del recurs especial en matèria de contractació, quins són els 
òrgans competents per resoldre l’esmentat recurs i qui està legitimat per interposar-lo, 
així com la sol·licitud de mesures provisionals i el procediment del recurs, des del seu 
inici fins la seva resolució. 
 
Específicament, i pel que fa a l’òrgan competent per a la resolució del recurs, l’article 
311.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, en la redacció de la Llei 34/2010, de 5 
d’agost, abans esmentada, preveu, amb el caràcter de norma bàsica, que, dins l’àmbit 
de les Comunitats Autònomes, així com en el dels òrgans competents de les seves 
Assemblees Legislatives i de les institucions autonòmiques anàlogues al Tribunal de 
Comptes i al Defensor del Poble, la competència per a resoldre els recursos serà 
establerta per les seves normes respectives, havent de crear un òrgan independent el 
titular del qual, o en el cas que fos col·legiat almenys el seu President, ostenti 
qualificacions jurídiques i professionals que garanteixin un coneixement adequat de les 
matèries de que hagi de conèixer. D’altra banda, i pel que fa al nomenament dels 
membres d’aquesta instància independent i l’acabament del seu mandat, el mateix 
precepte preveu que estaran subjectes en allò relatiu a l’autoritat responsable del seu 
nomenament, la durada del seu mandat i la seva revocabilitat a condicions que 
garanteixin la seva independència i inamovibilitat.  
 
Per la seva banda, l’article 311.3 de la mateixa Llei 30/2007, de 30 d’octubre, també en 
la redacció de la Llei 34/2010, de 5 d’agost, estableix que, dins l’àmbit de les 
Corporacions Locals, la competència per a resoldre els recursos serà establerta per 
les normes de les Comunitats Autònomes quan aquestes tinguin atribuïda 
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competència normativa i d’execució en matèria de règim local i contractació i afegeix 
que, en el cas que no existeixi previsió expressa a la legislació autonòmica, la 
competència correspondrà al mateix òrgan al qual les Comunitats Autònomes en el 
territori de les quals s’integren les Corporacions Locals hagin atribuït la competència 
per a resoldre els recursos del seu àmbit.  
 
Addicionalment, en relació amb els actes recurribles, que són definits a l’article 310.2 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, sempre en la redacció de la Llei 34/2010, de 5 
d’agost, cal tenir en compte que en la nova redacció dels articles 37, 38 i 39 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, es regulen ara els supòsits especials de nul·litat contractual i 
que, en concret, l’article 39.1 prescriu que la denominada qüestió de nul·litat s’ha de 
plantejar davant l’òrgan previst a l’article 311,  que serà el competent per a tramitar el 
procediment i resoldre-la; tot això amb el caràcter de normes bàsiques.   
 
De la mateixa manera, amb la nova regulació de la Llei 34/2010, de 5 d’agost, es 
procedeix a la modificació de determinats preceptes del Títol VII de la Llei 31/2007, de 
30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, 
els transports i els serveis postals, que regula les “Reclamacions en els procediments 
d’adjudicació i declaració de nul·litat dels contractes”. En concret, l’article 101.1 de la 
Llei 31/2007, de 30 d’octubre, en la nova redacció de la Llei 34/2010, de 5 d’agost, 
preveu que els òrgans indicats a l’article 311 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, seran 
els competents en els seus àmbits respectius per resoldre les reclamacions i les 
qüestions de nul·litat que es plantegin per infracció de les normes contingudes en la 
Llei, acordar les mesures cautelars provisionals necessàries i fixar les indemnitzacions 
procedents, prèvia la corresponent reclamació de danys i perjudicis, per infracció 
igualment de les normes de la Llei. La mateixa atribució orgànica es fa en l’article 111 
de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, en la nova redacció de la Llei 34/2010, de 5 
d’agost, respecte de la competència per tramitar i resoldre la qüestió de nul·litat dels 
contractes, que també és objecte de regulació en l’àmbit dels procediments de 
contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. En 
tots aquests casos, les normes estatals també són de caràcter bàsic.  
 
 

III 
 
Per la seva banda, les condicions generals que la disposició addicional quarta de la 
Llei 26/2009, del 23 de desembre, va preveure fan referència, en primer terme, al 
caràcter col·legiat i independent de l’òrgan a crear a Catalunya, a la seva adscripció 
orgànica al Departament d’Economia i Finances i a què les seves resolucions esgoten 
en tots els casos la via administrativa. 
 
En segon lloc, la norma legal habilitadora va establir també quina ha de ser la 
composició bàsica de l’òrgan, que és integrat per un president o presidenta i un 
nombre parell de vocals no superior a sis, tots ells designats pel Govern, d’entre 
funcionaris de carrera dels cossos o les escales del grup A, que siguin llicenciats en 
dret i amb més de quinze anys d’activitat professional en l’Administració Pública, 
preferentment en l’àmbit del dret públic relacionat amb la contractació pública. 
Igualment, s’indica que el decret de creació ha d’establir les condicions específiques 
de nomenament, durada i acabament del mandat dels membres d’aquest òrgan i 
també les de la seva revocabilitat, d’acord amb les exigències derivades de les 
directives comunitàries aplicables. En aquest sentit, les previsions de la disposició 
addicional quarta de la llei catalana 26/2009, del 23 de desembre, són perfectament 
compatibles amb els requeriments que, amb el caràcter de norma bàsica, apareixen 
ara en l’article 311.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, en la redacció de la Llei 34/2010, de 5 d’agost. 
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En relació també a la composició d’aquest òrgan, la llei catalana que autoritza la seva 
creació preveu que el decret, amb l’informe previ de les entitats representatives dels 
ens locals de Catalunya, pot establir que els ens que integren l’Administració local de 
Catalunya sotmetin també la resolució dels recursos especials en matèria de 
contractació a l’òrgan col·legiat. Aquesta previsió entronca amb el plantejament de 
l’article 311.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en 
la redacció de la Llei 34/2010, de 5 d’agost, al que anteriorment s’ha fet esment, i troba 
el seu encaix competencial en l’article 159.3.a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
del 2006, en relació amb els contractes de les Administracions Públiques de 
Catalunya, segons el qual correspon a la Generalitat de Catalunya la competència 
exclusiva sobre organització i competències en matèria de contractació dels òrgans de 
contractació de les Administracions Públiques catalanes. Per això, s’ha previst en 
aquest Decret que els ens locals catalans sotmetin també la resolució dels seus 
recursos especials al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i, en 
conseqüència, i d’acord també amb la Llei 26/2009,del 23 de desembre, s’ha previst 
que dos membres d’aquest òrgan siguin designats a proposta de les entitats 
representatives dels ens locals de Catalunya.  
 
Finalment, la disposició addicional quarta de la llei catalana 26/2009, del 23 de 
desembre, estableix que la creació d’aquest òrgan s’ha de fer durant l’any  2010 i que 
el Govern ha de dotar-lo pressupostàriament per a garantir-ne el funcionament 
correcte. 
 
 

IV 
 
En desenvolupament d’aquest marc normatiu, mitjançant aquest Decret es crea el 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que resta adscrit orgànicament al 
Departament d’Economia i Finances, tot remarcant però la seva naturalesa d’òrgan 
col·legiat independent. Es defineixen igualment les seves funcions com a òrgan que 
coneix i resol els recursos especials en matèria de contractació que s’interposin en 
relació tant amb els procediments de contractació de l’Administració de la Generalitat i 
de les entitats i els organismes que integren el seu sector públic que tinguin la 
consideració de poders adjudicadors, com també en relació amb els procediments de 
contractació dels ens que integren l’Administració Local de Catalunya i de les entitats i 
els organismes que integren el seu sector públic que tinguin la consideració de poders 
adjudicadors i es preveu que, d’acord amb la legislació de contractes del sector públic, 
el Tribunal conegui i resolgui també les qüestions de nul·litat que s’interposin i adopti 
les decisions pertinents sobre les mesures provisionals que es puguin sol·licitar per les 
persones legitimades en els procediments anteriorment esmentats. Aquestes funcions 
s’han d’exercir igualment en relació amb les reclamacions i les qüestions de nul·litat 
que s’interposin i respecte de les mesures provisionals que es puguin sol·licitar en els 
procediments d’adjudicació per a la contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals. 
 
Des de la perspectiva orgànica, el Decret concreta, d’acord amb els requisits de la Llei  
26/2009, del 23 de desembre, la composició i les condicions específiques del 
nomenament dels membres del Tribunal, així com la durada del seu mandat, les 
causes d’abstenció i recusació i les de revocabilitat i de cessament.  
 
S’estableixen igualment les normes de l’organització interna, en particular pel que fa a 
la seva actuació en Ple i en dues Seccions i les regles del funcionament del Tribunal. 
 

 3



VERSIÓ 21.09.2010 

Així mateix, tot i la previsió de l’article 311.2 de la Llei 34/2010, de 5 d’ agost, relativa a 
les assemblees legislatives autonòmiques i institucions autonòmiques similars al 
Tribunal de Comptes i Defensor del Poble, en la mesura què la Llei catalana 26/2009, 
del 23 de desembre, que habilita la creació del Tribunal, només es refereix al sistema 
de resolució de recursos en matèria de contractació aplicable a l’ Administració de la 
Generalitat i a l’ Administració Local i als seus sectors públics respectius, el decret 
preveu la possibilitat que el Parlament de Catalunya i altres institucions de la 
Generalitat puguin atribuir les competències per a la resolució de recursos i 
reclamacions al Tribunal mitjançant la formalització del corresponent conveni.  
 
Finalment, es regula el primer nomenament del Tribunal i els nomenaments posteriors 
per tal de garantir la seva implantació progressiva en funció de les necessitats i del 
volum d’assumptes sotmesos al seu coneixement i, per últim, s’estableixen les normes 
sobre la seva constitució i l’inici de les seves funcions, així com l’entrada en vigor 
d’aquest Decret. 
 
D'altra banda, la disposició final tercera del Decret determina que la seva entrada en 
vigor és l'endemà de la seva publicació, amb la finalitat de no perllongar en el temps 
l’aplicació del règim supletori per a les Comunitats Autònomes fixat per la disposició 
transitòria segona de la Llei 34/2010, de 5 d’agost. 
 
Previs els informes de les entitats representatives dels ens locals de Catalunya i de la 
Comissió de Govern Local, així com del Ple de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa;  
 
Per tant, a proposta del Conseller d’Economia i Finances, d’acord/vist amb el dictamen 
de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,   
 
 
Decreto: 
 
 
Article 1. Creació i adscripció orgànica del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic 
 

1. Es crea el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 

2. El Tribunal està adscrit orgànicament al Departament d’Economia i Finances.  
 
 
Article 2. Naturalesa i funcions del Tribunal 
 

1. En els termes establerts a la legislació de contractes del sector públic, el 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic és l’òrgan col·legiat 
independent que coneix i resol els recursos especials en matèria de 
contractació que s’interposin en relació tant amb els procediments de 
contractació de l’Administració de la Generalitat i de les entitats i els 
organismes que integren el seu sector públic que tinguin la consideració de 
poders adjudicadors, com també en relació amb els procediments de 
contractació dels ens que integren l’Administració Local de Catalunya i de les 
entitats i els organismes que integren el seu sector públic que tinguin la 
consideració de poders adjudicadors. 

 
2. Igualment, i d’acord amb la legislació de contractes del sector públic, el 

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic també és competent per a 
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conèixer i resoldre les qüestions de nul·litat que s’interposin i per adoptar les 
decisions pertinents  sobre les mesures provisionals que es puguin sol·licitar 
per les persones legitimades en els procediments anteriorment esmentats. 

 
3. Correspon igualment al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 

conèixer i resoldre les reclamacions i les qüestions de nul·litat que s’interposin i 
per adoptar les decisions pertinents  sobre les mesures provisionals que es 
puguin sol·licitar per les persones legitimades en els procediments 
d’adjudicació per a la contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals, tramitats per ens o entitats de l’àmbit de 
Catalunya. 

 
4. En tots els casos, les resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector 

Públic han de ser motivades i fonamentades en dret i esgoten la via 
administrativa.  

 
Article 3. Composició i nomenament dels membres del Tribunal 
 

1. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es compon del/la 
President/a i sis vocals, tots ells amb veu i vot. Dels vocals un d’ells exerceix, a 
més, les funcions de Vicepresident/a i un altre les funcions de Secretari/a del 
Tribunal.  
 

2. Tots els membres del Tribunal han de ser designats d’entre funcionaris o 
funcionàries de carrera dels cossos o les escales del grup A, amb títol de 
llicenciat o de grau en dret i amb més de quinze anys d’activitat professional en 
l’Administració Pública, preferentment en l’àmbit del dret públic relacionat amb 
la contractació pública i són nomenats pel Govern, a proposta del conseller o 
consellera d’Economia i Finances, d’acord amb les condicions específiques 
següents: 
 

a) El/la President/a i el/la Secretari/a del Tribunal hauran de pertànyer al 
Cos d’Advocacia de la Generalitat. 

 
b) Dos dels/les vocals del Tribunal hauran de ser designats/des a proposta 

de les entitats representatives dels ens locals de Catalunya d’entre 
funcionaris o funcionàries de carrera que compleixin les condicions 
generals previstes en l’apartat 2 d’aquest article i que hagin 
desenvolupat la seva activitat professional majoritàriament en 
l’Administració local. D’entre aquests dos vocals el Govern nomenarà el 
Vicepresident/a del Tribunal. 

 
c) Els/les tres vocals restants seran designats/des d’entre funcionaris o   

funcionàries de carrera que compleixin les condicions generals 
previstes en l’apartat 2 d’aquest article i que hagin desenvolupat, 
respectivament, la seva activitat professional preferentment en llocs de 
treball de caràcter consultiu en l’àmbit de la contractació pública o 
assessor d’òrgans de contractació; en llocs de treball de fiscalització o 
control, i en llocs de treball de gestió contractual en centres o unitats de 
contractació. 

 
En tots els casos, un cop rebudes les candidatures i amb caràcter previ a la 
formulació de la proposta de nomenament al Govern, el President/a de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat convocarà les 
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persones candidates davant el Ple de l’esmentada Junta perquè aquest òrgan 
pugui valorar la seva idoneïtat per al càrrec.  

 
3. El/la President/a del Tribunal tindrà categoria orgànica de Director/a General 
i la resta de membres del Tribunal tindran categoria orgànica de 
Subdirectors/res Generals i s’hauran d’incloure com a tals en la corresponent 
relació de llocs de treball. 

 
 
Article 4. Durada del mandat i causes d’abstenció recusació i règim d’incompatibilitats 

 
1. La durada del mandat dels membres del Tribunal és de sis anys i no es podrà 

prorrogar. 
 

2. Els membres del Tribunal estan subjectes al règim general d’abstenció i de 
recusació regulats a la legislació administrativa i, en particular, s’han d’abstenir 
si els recursos o reclamacions tenen per objecte actes o resolucions en què 
hagin intervingut abans d’adquirir la condició de membres del Tribunal i, en 
general, quan es produeixi qualsevol dels supòsits d’abstenció contemplats a la 
legislació vigent. 

 
3. El/la President/a i els/les vocals del Tribunal estan sotmesos a les causes 

d’incompatibilitat previstes a les respectives normes d’aplicació a cadascun 
d’ells. En particular, i en tots els casos, la condició de membre del Tribunal és 
incompatible amb l’exercici de cap altre lloc, càrrec, representació, professió o 
activitat mercantil, professional o industrial, de caràcter públic o privat, per 
compte propi o aliè, llevat de l’exercici de la docència universitària en règim de 
dedicació a temps parcial i de l’acompliment de les activitats privades 
expressament excepcionades per la legislació reguladora del règim 
d’incompatibilitats.  

 
4. Si una persona que ha estat designada membre del Tribunal incorre en causa 

d’ incompatibilitat, ha de cessar en el càrrec, lloc o activitat incompatible abans 
de prendre possessió com a membre del Tribunal. Si no ho fa en el termini dels 
deu dies següents a la seva designació, s’entén que no accepta el 
nomenament i caldrà procedir a la designació d’ un nou membre.  

 
  

Article 5. Revocabilitat i causes de cessament  
 

1. Els membres del Tribunal tenen caràcter independent i són inamovibles. 
 

2. Els membres del Tribunal només cessen per les causes següents: 
 

a)  Per expiració del seu mandat. 
b) Per renúncia acceptada pel Govern. 
c)  Per incapacitat sobrevinguda per a l’exercici de la seva funció. 
d)  Per incompliment greu de les seves obligacions. 
e) Per condemna a pena privativa de llibertat o d’inhabilitació absoluta o 
especial per a ocupació o càrrec públic per raó de delicte. 
f)  Per pèrdua de la nacionalitat.  
 

3. Llevat dels casos a) i b) de l’apartat anterior, en la resta de supòsits el 
cessament serà acordat pel Govern prèvia tramitació d’expedient administratiu.  
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Article 6. Organització interna  
 

1. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic s’organitza en dues 
seccions: 

 
A) Secció primera, que es integrada pel/per la President/a, que la presideix, dos 
vocals i el/la Secretari/a i que coneixerà i resoldrà els recursos especials en 
matèria de contractació i les reclamacions que s’interposin, decidirà sobre les 
mesures provisionals que se sol·licitin i resoldrà les qüestions de nul·litat que es 
plantegin en relació amb els procediments de contractació de l’Administració de la 
Generalitat i també de les entitats i els organismes que integren el seu sector 
públic que tinguin la consideració de poders adjudicadors. 

 
B) Secció segona, que es integrada pel/per la Vicepresident/a, que la presideix, 
dos vocals –un dels quals serà l’altre vocal designat a proposta de les entitats que 
integren l’Administració local-  i el/la Secretari/a i que coneixerà i resoldrà els 
recursos especials en matèria de contractació i les reclamacions que s’interposin, 
decidirà sobre les mesures provisionals que se sol·licitin i resoldrà les qüestions de 
nul·litat que es plantegin en relació amb els procediments de contractació dels ens 
que integren l’Administració Local de Catalunya i també de les entitats i els 
organismes que integren el seu sector públic que tinguin la consideració de poders 
adjudicadors. 
 
2. En tot cas, corresponen al Tribunal en Ple l’elaboració de les normes 
complementàries d’organització i funcionament del Tribunal, que haurà de 
proposar al conseller o consellera d’Economia i Finances, per tal que les elevi al 
Govern per a la seva aprovació, i l’aprovació de la Memòria anual del Tribunal, així 
com les altres funcions no expressament atribuïdes a les Seccions i al/la 
President/a, al/la Vicepresident/a, als vocals i al/la Secretari/a del Tribunal. 
 
 

Article 7. President/a i Secretari/a del Tribunal 
 

1. El/la President/a del Tribunal exerceix les funcions de representació del 
Tribunal, convoca les seves reunions, en fixa l’ordre del dia i les presideix. En 
cas de vacant, absència o malaltia el/la President/a del Tribunal és substituït 
pel/per la Vicepresident/a del Tribunal. 
 
Corresponen també al/la President/a les funcions següents: 
 

a) La direcció orgànica i funcional del Tribunal. 
b) El repartiment d’atribucions i la distribució i assignació dels assumptes, 

les tramitacions i les ponències per a resoldre els recursos, les 
reclamacions i les qüestions de nul·litat. 

c) La facultat per signar els convenis d’adhesió a què fa referència la 
disposició addicional primera d’aquest Decret. 

d) El comandament del personal assignat al Tribunal. 
 

2. El/la Secretari/a del Tribunal exerceix, a més de les funcions que li 
corresponguin com a vocal del Tribunal, les funcions de fedatari dels actes i 
acords del Tribunal, aixeca l’acta de les reunions, gestiona el registre i custodia 
els expedients tramitats pel Tribunal i efectua les notificacions i fa qualssevol 
altres actuacions de caràcter administratiu que es derivin del procediment. En 
cas de vacant, absència o malaltia és substituït pel vocal més jove.  
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Article 8. Regles de funcionament 
 

1. Per a la vàlida constitució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
en Ple als efectes de poder realitzar sessions, fer deliberacions i poder adoptar 
acords, es requereix l’assistència de la majoria absoluta dels seus membres, 
sempre que entre ells hi figurin el/la President/a o el/la Vicepresident/a i el/la 
Secretari/a. 

 
2. Per a la vàlida constitució de les Seccions del Tribunal, als mateixos efectes 

indicats a l’apartat anterior, es requereix l’assistència de tres dels seus 
membres, sempre entre ells hi figuri el/la President/a de la Secció respectiva i 
el/la Secretari/a.   

 
3. Les decisions del Tribunal i de les seves Seccions s’adopten per la majoria dels 

assistents. En cas d’empat el vot del/de la President/a té caràcter diriment. 
 

4. El Tribunal disposarà d’un Registre i d’un arxiu propi i totes les comunicacions 
amb els òrgans de contractació o entitats contractants afectades pels recursos 
o reclamacions es faran, sempre que sigui possible, per mitjans informàtics, 
electrònics o telemàtics.  

 
5. En particular, les notificacions a les persones recurrents i a la resta de 

persones interessades en el procediment es faran preferentment per mitjans 
informàtics, electrònics o telemàtics, d’acord amb les prescripcions de la 
legislació de contractes al respecte. 

 
  

Article 9. Normes de procediment 
 
La tramitació processal dels recursos especials en matèria de contractació, de les 
reclamacions i de les qüestions de nul·litat, així com la relativa a l’adopció de mesures 
provisionals davant del Tribunal es regirà per les normes bàsiques de la legislació de 
contractes del sector públic en aquesta matèria i les seves normes de desplegament. 
 
 
Article 10. Recursos pressupostaris 
 
Pel Departament d’Economia i Finances s’adoptaran les disposicions i les mesures 
necessàries per a dotar pressupostàriament el Tribunal a l’objecte de garantir el seu 
correcte funcionament.  
 
 
Disposicions addicionals 
 
Primera. Règim aplicable al Parlament de Catalunya i a altres institucions de la 
Generalitat  
 

1. El Parlament de Catalunya i les institucions i entitats que en depenen podran 
atribuir la competència per a la resolució dels recursos i reclamacions al 
Tribunal creat a l’apartat 1 de l’article 1 d’aquest Decret, mitjançant la 
formalització del corresponent conveni. 

2. Les altres institucions i entitats de la Generalitat previstes a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya podran, així mateix, atribuir la competència per a la 
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resolució dels recursos i reclamacions al Tribunal creat a l’apartat 1 de l’article 
1 d’aquest Decret, mitjançant la formalització del corresponent conveni. 

 
Segona. Normes supletòries sobre constitució, organització i funcionament del Tribunal 
 
En tot allò que no estigui expressament previst en aquest Decret seran d’aplicació al 
Tribunal les disposicions sobre constitució, organització i funcionament previstes en la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i les altres disposicions vigents en matèria d’òrgans col·legiats 
aplicables a la Generalitat. 
 
 
Disposicions transitòries 
 
Primera. Primer nomenament del Tribunal i nomenaments posteriors 
 

1. El Tribunal començarà a funcionar amb el/la seu/seva President/a i dos vocals, 
un/a dels quals en serà el/la Secretari/a. El/la vocal no secretari/a serà 
designat/da a proposta de les entitats representatives dels ens locals de 
Catalunya.  

2. Aquest primer Tribunal actuarà només en Ple i la seva vàlida constitució per 
poder realitzar sessions, fer deliberacions i adoptar acords i decisions, 
requereix l’assistència de tots els seus membres. 

3. El nomenament de la resta de membres del Tribunal es durà a terme en funció 
de les necessitats i quan el volum d’assumptes sotmesos al seu coneixement 
ho aconsellin. En tot cas, els nomenaments successius s’hauran de fer per 
parells de vocals.  

4. A partir del moment en què el Tribunal disposi, com a mínim, d’un/a President/a 
i quatre vocals, començarà a actuar en Seccions. 

 
Segona. Suport tècnic i administratiu 
 

1. En tant no li siguin assignats recursos propis, el suport tècnic i administratiu al 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic serà proporcionat pels serveis 
de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 
A aquests efectes, es dotarà la citada Secretaria Tècnica del personal tècnic i 
administratiu necessari amb els coneixements suficients i adequats sobre les 
matèries de què ha de conèixer el Tribunal, amb la reorganització interna i la 
redistribució de funcions que resulti adient. 

 
2. Els departaments o entitats de procedència de les persones que s’incorporin al 

Tribunal com a personal tècnic o administratiu de suport, transferiran els crèdits 
corresponents a les retribucions d’aquelles persones. 

 
 
Disposicions finals 
 
Primera. Constitució i inici de les funcions 
 
1. Un cop nomenats els seus primers membres, d’acord amb el previst a la Disposició 
Transitòria primera d’aquest Decret, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
es constituirà en el termini màxim de deu dies.  
 
2. A partir de l’endemà de la data de la seva constitució el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic iniciarà les seves funcions.  
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Segona. Normes complementàries d’organització i funcionament del Tribunal 
 
En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, el Ple del Tribunal 
procedirà a l’elaboració de les normes complementàries d’organització i funcionament, 
que haurà de proposar al conseller o consellera d’Economia i Finances, per tal que les 
elevi al Govern per a la seva aprovació.  
 
Tercera. Entrada en vigor  
 
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
 
 


