
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL D'OSONA

ANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules administratives generals de contractació (NEG-03/2014).

El Ple Comarcal en sessió tinguda el dia 26 de març de 2014, va adoptar entre altres, l’acord següent:

 

“1r.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes
de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes
administratius i als privats del Consell Comarcal d'Osona.

 

2n.- Fer constar que el text d’aquest plec és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona del dia 4 de febrer de 2014 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6556, del dia
6 de febrer de 2014 amb les rectificacions que apareixen publicades en el Butlletí Oficial de la província de
Barcelona del dia 26 de febrer de 2014 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6571 del dia 27
de febrer de 2014.

 

3r.- Sotmetre a informació pública el present acord, així com el text del plec, pel termini de trenta dies hàbils,
a fi que s’hi pugin presentat al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
tauler d’anuncis comarcal, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al diari el Punt Avui. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la
darrera publicació de l’anunci al BOPB o DOGC.

 

4t.- Disposar, per al cas que en el període d’informació pública no es presentin al·legacions ni reclamacions,
que tots els documents que integren l’expedient s’entenguin aprovats automàticament amb caràcter definitiu,
sense necessitat d’adoptar un nou acord exprés.

 

5t.- Un cop finalitzat el termini d’exposició pública, i resoltes, en el seu cas, les al·legacions que s’hi formulin,
trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, de l’acord d’aprovació i còpia íntegre i
fefaent del plec, a l’efecte que durant el termini de quinze dies puguin formular requeriment si consideren que
vulnera l’ordenament jurídic. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formulat requeriment, es procedirà
a la publicació del text íntegre del plec en el tauler d’anuncis, en el BOPB, i s’anunciarà en el DOGC una
referència del BOP en que s’ha publicat el text íntegre.

 

6è.- Un cop hagi entrat en vigor el nou Plec de clàusules administratives generals de contractació, derogar els
plecs de condicions generals adaptats al Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, aplicables a la contractació d'obres i instal·lacions i
als contractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i
als privats, els quals varen aprovats per acord del Ple Comarcal de data 16 d’octubre de 2002.

 

7è.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari el president del Consell Comarcal per a l’execució
dels acords que se’n derivin.”

 

El que es fa públic per a general coneixement i a l’efecte de presentació d’al·legacions en el termini establert
en el punt tercer de l’acord.
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L’expedient corresponent es pot consultar a les oficines del Consell Comarcal d'Osona, en horari de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores.

Vic, 27 de març de 2014

 

Anna Seijas i Vila

Gerent

 

(14.087.027)
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