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PROPOSTA

Identificació de l’expedient
Núm.Exp. 000042/2014-SEC

APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE CARÀCTER ESTÀNDARS
APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I
INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES
ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS ELABORAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Relació de fets
I. Atès que el 30 d'octubre de 2007 es va aprovar la Llei 30/2007 Contractes del Sector Públic
com a trasposant la normativa europea en matèria de contractes del sector públic.
II. Atès que aquesta normativa ha sofert diverses modificacions fins que la Disposició final
trenta-dosena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, autoritzà al Govern a
elaborar un text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), el qual va ser
aprovar pel RD Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre.
III. Atès que les variacions introduïdes en la Llei 30/2007 havien estat molt significatives,
algunes tant rellevants com la refosa en un sol acte de l'adjudicació provisional i la definitiva
(Llei 34/2010), o el nou règim de modificació dels contractes, en el sentit de restringir les
seves possibilitats (Llei 2/2011). Aquestes variacions fan necessària l'elaboració d'uns nous
Plecs adaptats a la normativa vigent.
IV. Atès que dins les competències de la Diputació de Barcelona hi ha la relativa a l’assistència i
cooperació jurídica i tècnica als municipis i que aquests PCAG, redactats amb caràcter
estàndard, s'han tramitat en base a aquesta competència.
V. Atès que la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que estableix la TRLCSP va sol·licitar a
la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya la emissió d’un dictamen
sobre la conveniència i articulat dels esmentats plecs (Dictamen 318/13).
VI. Atès que la tramitació dels PCAG s'han de tramitar com les ordenances municipals i que cal
una aprovació inicial juntament amb l'informe facultatiu de la Comissió Jurídica Assessora de
la Generalitat de Catalunya i que aquests tràmits ja els ha realitzat la Diputació de Barcelona
amb l’aprovació els Plecs de Clàusules Administratives amb caràcter estàndard.
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VII. Atès que en data 29 de maig de 2014 el grup municipal CUP Vilanova i la Geltrú va
presentar escrit d’al·legacions sobre els plecs aprovats inicialment.
VIII. Atès que també la Comissió de Compres i Contractació Pública Responsable ha emès una
nota de consideracions al respecte.
IX. Atès l’Informe Jurídic que s’adjunta al present.
Fonaments del dret
I. Vist allò l'art. 66 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre i l'art. 277.1 i 278.2 del Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
II. Atès allò que estableix l'art 36 de la Llei de Bases de Règim Local pel que fa a les
competències de la Diputació de Barcelona.
III. Atès allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic pel que fa a la tramitació dels Plecs de
Clàusules Administratives Generals i Particulars.
Per tot això es proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Plec de clàusules administratives generals de
contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministraments,
d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats
que s’adjunta com a ANNEX 1 al present acord, a la vista de l’Informe Jurídic que s’adjunta a
l’expedient, estimant parcialment les al·legacions formulades.
SEGON.- SOL·LICITAR INFORME facultatiu a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya, donant trasllat del present acord, el seu Annex, així com l’Informe Jurídic elaborat.
No obstant això, el Ple acordarà el que cregui més convenient.

El secretari accidental

L'Alcaldessa

Signat a Vilanova i la Geltrú,
04/11/2014 13:10:36

Signat a Vilanova i la Geltrú,
05/11/2014 10:09:18

Josep Gomariz Meseguer

Neus Lloveras Massana

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

