
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS I
TRANSPARÈNCIA

RESOLUCIÓ EXI/596/2017, de 8 de març, per la qual es fa públic un Acord de la Subcomissió de Seguiment
Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb el
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

D'acord amb el que estableix l'article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, es transcriu l'Acord
adoptat per la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral
Generalitat-Estat en la reunió que va tenir lloc el dia 21 de febrer de 2017.

 

Barcelona, 8 de març de 2017

 

Aleix Villatoro i Oliver

Secretari general

 

 

ACORD DE LA SUBCOMISSIÓ DE SEGUIMENT NORMATIU, PREVENCIÓ I SOLUCIÓ DE CONFLICTES DE LA
COMISSIÓ BILATERAL GENERALITAT-ESTAT EN RELACIÓ AMB EL DECRET LLEI DE CATALUNYA 3/2016, DE 31
DE MAIG, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTRATACIÓ PÚBLICA.

 

La Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-
Estat ha adoptat el següent Acord:

 

1. De conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel Grup de Treball constituït per Acord de la
Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-
Estat del dia 26 de juliol de 2016, per a l'estudi i proposta de solució de les discrepàncies competencials
manifestades en relació amb el Decret llei de la Generalitat de Catalunya 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, ambdues parts les consideren solucionades atenent als següents
compromisos i criteris interpretatius:

a) Ambdues parts entenen que, tal com va quedar exposat en el Preàmbul del Decret Llei 3/2016, “L'article
189.3 de l'Estatut d' Autonomia de Catalunya disposa que, en cas que la Unió Europea estableixi una legislació
que substitueixi la normativa bàsica de l'Estat, la Generalitat pot adoptar la legislació de desenvolupament a
partir de les normes europees”. Tot això, sense perjudici de la competència de l'Estat per adoptar la legislació
bàsica sobre contractes i concessions administratives, en els termes que va establir la STC 31/2010 (FJ.123).

b) En la actualitat es troben en tramitació a les Corts Generals i en el Parlament de Catalunya sengles
projectes de Llei que incideixen en la contractació en el sector públic a l'efecte d'incorporar a l'Ordenament
Jurídic la normativa comunitària pendent de transposició. En aquest context, ambdues parts entenen que, a fi
de garantir l'adequada articulació entre les competències de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, correspon
a la Generalitat de Catalunya aplicar la normativa bàsica estatal que s'adopti i promoure l'adaptació de la
legislació de desenvolupament autonòmic d'aquesta normativa bàsica estatal. L'hi correspon així mateix el
desenvolupament de la legislació bàsica de contractes públics.

c) La Disposició Addicional Quarta remet, quant a l'ús de la fórmula dels concerts, a la Disposició Addicional
Tercera del mateix Decret llei 3/2016, havent d'interpretar-se en el sentit que el seu àmbit objectiu no pot
excedir del concert social com a instrument de gestió de polítiques de promoció social de naturalesa
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assistencial, relatives exclusivament als serveis d'interès econòmic general, a què se circumscriu la Disposició
Addicional Tercera, i als quals es refereixen els Considerants 6 de la Directiva 2014/23/UE i 7 de la Directiva
2014/24/UE, i sense perjudici d'allò disposat en els apartats anteriors.

d) Ambdues parts es comprometen a col·laborar perquè aquests criteris i compromisos acordats tinguin reflex
en els textos legislatius en tràmit parlamentari.

 2. En raó a l'acord assolit ambdues parts coincideixen en considerar resoltes les discrepàncies manifestades en
relació als preceptes contemplats en aquest Acord i conclosa la controvèrsia plantejada.

 

3. Comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l'article 33.2 de la Llei Orgànica
2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir el present Acord en el Boletín Oficial del
Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

21 de febrer de 2017

 

Soraya Sáenz de Santamaría Antón

Vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials

 

Raül Romeva i Rueda

President de la Representació de la Generalitat de Catalunya

 

(17.082.053)
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