INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ
DE JUNTS PER CATALUNYA
Aquestes Instruccions Internes de Contractació han estat informades favorablement per la Secretaria d’Afers Jurídics i
Relacions amb Moviments Ciutadans abans del dia 4 de gener de 2021.
Aquestes Instruccions Internes de Contractació han estat aprovades per l’Executiva Nacional el dia 4 de gener de
2021.

JUNTS PER CATALUNYA, com a partit polític, resta subjecte a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) sempre que el seu finançament sigui majoritàriament públic.
En termes generals, aquesta subjecció ho és per als contractes d’obres, serveis i subministraments que
JUNTS vulgui concloure amb un tercer i que per la seva quantia siguin contractes subjectes a regulació
harmonitzada (SARH).
A la data d’aprovació d’aquestes Instruccions Internes de Contractació (IIC), els contractes SARH són els
següents:
-

Obres: valor estimat igual o superior a 5.350.000.-€.

-

Serveis: valor estimat igual o superior a 214.000.-€.

-

Subministraments: valor estimat igual o superior a 214.000 euros

En virtut d’aquesta subjecció a la LCSP, l’activitat contractual de JUNTS ha de respectar els principis de
publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no discriminació. Aquests principis s’han de plasmar en les
presents IIC a través d’uns procediments de contractació.
D’altra banda, la disposició addicional 13ª de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, de Finançament dels
Partits Polítics disposa que la contractació dels partits polítics s’ha d’inspirar en els principis de publicitat,
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.
Aquesta disposició addicional es refereix a tota la contractació dels partits polítics. No es limita als contractes
d’obra, de serveis i de subministraments, ni als contractes SARH.
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Per tant, les IIC hauran de tractar la contractació de JUNTS tenint en compte les exigències de la LCSP i
les de la Llei Orgànica de Finançament dels Partits Polítics. L’aplicació d’aquestes normes no modifica la
naturalesa privada del contractes.

PRIMERA. OBJECTE DE LES PRESENTS IIC
1. Les presents IIC tenen per objecte regular els procediments de contractació de JUNTS.
2. Seran d’obligat compliment també pels grups parlamentaris, municipals i demés òrgans territorials de
partit, encara que estiguin proveïts d’un NIF / CIF diferent.
3. Aquest document es publicarà al perfil del contractant de JUNTS, dins la seva pàgina web, on es
publicaran tots els contractes a formalitzar i els ja subscrits.

SEGONA. TIPUS DE PROCEDIMENTS, ÒRGANS HABILITATS PER CONTRACTAR
I REQUISITS DELS PROVEÏDORS O CONTRACTISTES
1. Aquestes IIC preveuen diferents procediments en funció de la quantia del contracte a formalitzar.
2. Els òrgans o persones habilitades per contractar s’estableixen als Estatuts i als diferents apoderaments efectuats, elevats a públic mitjançant escriptura pública.
3. La finalitat o l’activitat del proveïdors o contractistes ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals.
4. Els proveïdors o contractistes hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social en el moment de presentar la seva oferta o el seu pressupost, segons el cas, i també en el
moment de signar el contracte.
5. A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria,
el proveïdor o contractista haurà d’aportar a la signatura del contracte el Certificat de Contractistes,
emès per l’administració tributària. Aquest certificat s’haurà de renovar cada dotze mesos des de
l’emissió de l’anterior certificat.
6. Els proveïdors o contractistes es comprometran a complir el Codi Ètic de JUNTS.
7. JUNTS podrà descartar aquelles empreses que es trobin implicades, directa o indirectament, en casos de corrupció i aquelles empreses que hagin incomplert un contracte previ amb JUNTS.
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TERCERA. CONFLICTE D’INTERESSOS
S’han d’evitar els conflictes d’interessos, entesos com aquelles situacions en les que les persones habilitades per contractar, o les persones de JUNTS que puguin influir en el resultat de l’adjudicació del contracte,
tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet
la imparcialitat i la independència durant el procediment de contractació.

QUARTA. PROCEDIMENT PER ALS CONTRACTES SARH
1. El procediment que es regula en aquesta clàusula per als contractes SARH aplica als següents contractes:
-

Obres: valor estimat igual o superior a 5.350.000.-€.

-

Serveis: valor estimat igual o superior a 214.000.-€.

-

Subministraments: valor estimat igual o superior a 214.000.-€

2. S’exclouen del present procediment de contractació:
-

Els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i altres negocis jurídics anàlegs
sobre béns immobles, valors negociables i propietats incorporals.

-

Els serveis financers relacionats amb l’emissió, compra, venda o transferència de valors o d’altres instruments financers.

-

Els contractes regulats en la legislació laboral.

-

Els serveis d’arbitratge i conciliació.

-

Els contractes que tinguin per objecte la realització de campanyes polítiques (publicitat i propaganda).

-

Els serveis jurídics, inclosos els serveis que presta un Notari.

3. La quanties dels contractes de l’apartat 1 s’actualitzaran de forma automàtica quan es modifiquin a
la LCSP. S’ha de tenir present que aquestes quanties les modifica la Comissió Europea, i el Ministeri
d’Hisenda adopta les mesures pertinents per assegurar la publicitat d’aquesta modificació.
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4. El valor estimat del contracte es calcula tenint en compte l’import total, IVA exclòs, que s’ha d’abonar
al proveïdor o contractista. En aquest import total s’ha de computar també l’import a abonar per les
possibles prorrogues del contracte i també per les possibles modificacions del contracte.
5. L’òrgan habilitat per a contractar seguirà el següent procediment:
a) Publicarà un anunci de licitació al perfil del contractant de JUNTS, sense perjudici que pugui
utilitzar altres mitjans de publicitat.
b) Publicarà al perfil del contractant de JUNTS, juntament amb l’anunci de licitació, tota la documentació necessària perquè qualsevol interessat pugui presentar una oferta, inclosos els criteris
que s’utilitzaran per seleccionar l’oferta econòmicament més avantatjosa, que hauran de ser
criteris objectius relacionats amb l’oferta presentada.
c) S’atorgarà un termini de presentació d’ofertes, que no podrà ser inferior a 20 dies naturals des
de la publicació de l’anunci. Transcorregut aquest termini, no es podran presentar més ofertes.
d) Permetrà la presentació d’ofertes per mitjans electrònics, sempre que s’asseguri la confidencialitat de l’oferta fins que hagi transcorregut el termini màxim de presentació d’ofertes.
e) Examinarà i seleccionarà la proposta més avantatjosa per a JUNTS, sense que el terme avantatjosa faci referència, única i necessàriament, al preu.
f)

Publicarà la identitat del proveïdor o contractista seleccionat al perfil del contractant, juntament
amb la justificació de l’adjudicació, i ho comunicar a tots els proveïdors o contractistes que han
presentat oferta.

g) Respectarà els principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no discriminació.
6. Aquells proveïdors o contractistes que hagin presentat una oferta podran sol·licitar la revisió de la
decisió presa i, amb caràcter previ, podran examinar les ofertes presentades per la resta de competidors.

CINQUENA. PROCEDIMENTS PER A LA RESTA DE CONTRACTES NO SARH
1. Els procediments que es regulen en aquesta clàusula s’apliquen als contractes d’obra, serveis i subministraments amb un valor estimat inferior a les quanties establertes a la clàusula anterior. També
s’apliquen als contractes que la clàusula anterior exclou, sempre que la naturalesa del contracte a
formalitzar sigui compatible amb un procediment de contractació.
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2. El valor estimat del contracte es calcula tenint en compte l’import total, IVA exclòs, que s’ha d’abonar
al proveïdor o contractista. En aquest import total s’ha de computar també l’import a abonar per les
possibles prorrogues del contracte i també per les possibles modificacions del contracte.
3. Queden exclosos els contractes regulats a la legislació laboral i els subministraments i serveis per
valor inferior a 500.-€.
4. L’òrgan habilitat per a contractar seguirà el següent procediment en els contractes d’obra amb un valor estimat inferior a 40.000.-€ i en els contractes de serveis i subministraments amb un valor estimat
inferior a 15.000.-€:
a) Sol·licitarà per escrit, com a mínim, tres pressupostos. La sol·licitud s’efectuarà en els mateixos
termes a tots els proveïdors o contractistes.
b) Tindrà cura que tots els pressupostos incloguin els mateixos conceptes i les mateixes partides.
c)

Seleccionarà la millor oferta i ho justificarà a la resta de competidors.

d) L’adjudicació es publicarà al perfil del contractant.
5. L’òrgan habilitat per a contractar seguirà el següent procediment en els contractes d’obra amb un
valor estimat igual o superior a 40.000.-€ i en els contractes de serveis i subministraments amb un
valor estimat igual o superior a 15.000.-€:
a) Publicarà un anunci de licitació al perfil del contractant de JUNTS, sense perjudici que pugui
utilitzar altres mitjans de publicitat.
b) Publicarà al perfil del contractant de JUNTS, juntament amb l’anunci de licitació, tota la documentació necessària perquè qualsevol interessat pugui presentar una oferta, inclosos els criteris
que s’utilitzaran per seleccionar l’oferta econòmicament més avantatjosa, que hauran de ser
criteris objectius relacionats amb l’oferta presentada.
c) S’atorgarà un termini de presentació d’ofertes, que no podrà ser inferior a 10 dies naturals des
de la publicació de l’anunci. Transcorregut aquest termini, no es podran presentar més ofertes.
d) Permetrà la presentació d’ofertes per mitjans electrònics, sempre que s’asseguri la confidencialitat de l’oferta fins que hagi transcorregut el termini màxim de presentació d’ofertes.
e) Examinarà i seleccionarà la proposta més avantatjosa per a JUNTS, sense que el terme avantatjosa faci referència, única i necessàriament, al preu.
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f)

Publicarà la identitat del proveïdor o contractista seleccionat al perfil del contractant, juntament
amb la justificació de l’adjudicació, i ho comunicar a tots els proveïdors o contractistes que han
presentat oferta.

g) Respectarà els principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no discriminació.

SISENA. URGÈNCIA
1. En aquells casos en que sigui urgent contractar i no es disposi del temps suficient per engegar els
procediments de contractació, es podrà seguir el procediment establert pels contractes d’obra amb
un valor estimat inferior a 40.000.-€ i pels contractes de serveis i subministraments amb un valor
estimat inferior a 15.000.-€, amb independència de quin sigui el valor estimat del contracte.
2. La urgència s’haurà de justificar convenientment. No seran vàlids els arguments que tinguin relació
amb la manca de previsió o de diligència.
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