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ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ:
El passat mes d’octubre 2017, el Congrés dels Diputats va aprovar la nova Llei de Contractes del Sector
Públic (en endavant, LCSP) 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. Quedant aquesta
llei, la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el passat 8 de
novembre, i amb entrada en vigor el 09/03/2018 on s’estableix, en el seu article 3.1.e), la consideració
de que les fundacions formen part del sector públic i per tant ha de ser d’aplicació la totalitat
d’aquesta llei.
En el marc de la negociació dels Pressupostos Generals del Estat, s’ha produït la primera esmena a la
nova Llei de Contractes versus la Recerca, afectant de ple en el compliment de l’article 118, els
contractes menors. Aquesta primera esmena va ser aprovada el passar 5 de Juliol de 2018 i ens situa
de nou en la obligatorietat de licitar a partir de 50.000€ i no de 15.000€, permetent la formalització de
contractes menors, per imports inferiors (sempre i quan no siguin destinats a serveis generales i/o
d’infraestructures de l’òrgan de contractació).

L'òrgan de contractació estarà format per:
1. Operacions inferiors a 50.000 €: Gerent
Montserrat Giménez Prous
montse.gimenez@vhir.og
2. Operacions de 50.000 € a 214.000 €: Director
Joan X. Comella Carnicé
director@vhir.og
3. Operacions de 214.000 € a 5.350.000 €: President o Secretari de la Comissió Delegada
Lluis Rovira Pato
cerca.sura@gencat.cat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona | Tel. 93 552 69 31
4. Més de 5.350.000 €: Patronat
*Veure referència actualitzada dins l’apartat en la web transparència.

Aquests òrgans adoptaran la condició d’òrgans de contractació i els correspondrà, entre d’altres
funcions, la d’autorització d’inici de l’expedient, l’aprovació de la despesa i els Plecs de Condicions
i l’adjudicació dels expedients i la subscripció dels corresponents contractes, inclosa la seva
pròrroga si estigués prevista, la seva modificació, interpretació, suspensió i resolució. Quan es
tracti del Patronat correspondrà al Secretari de la Comissió Delegada la subscripció dels contractes
en nom del VHIR.
L’Òrgan de Contractació anomenarà una Mesa de Contractació per a la qualificació de la
documentació presentada. La Mesa estarà constituïda per un President, per un mínim de 2 vocals
i un Secretari.
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