Acord adoptat pel ple municipal en sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2002,
d’aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives generals de
contractació d’obres, instal·lacions, serveis i altres
Acord d’aprovació inicial publicat al BOP número 270 de l’11.11.2002 i
al DOGC número 3760 del 13.11.2002.
Elevat a definitiu en no presentar-se esmenes.
Publicada l’aprovació definitiva al BOP número 310 de 27.12.2002.

“Des de l’aprovació definitiva dels Plecs de clàusules generals de contractació
d’aquesta corporació, per acord de Ple de l’Ajuntament en data 14 d’abril de 1998, s’ha
produït una profunda transformació normativa de l’ordenament regulador de la
contractació administrativa de les administracions públiques. Entre altres normes, cal
citar:
-

La Llei 53/1999, de 28 de desembre, per la qual es modificà la Llei 13/1995, de
18 de maig de contractes de les Administracions Públiques

-

El Text Refós de la Llei de contractes de les Administracions Públiques,
aprovat pel RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

-

La Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de
l’Ordre Social, que modificà el RDL 2/2000 (arts. 15.1, darrer paràgraf, 151.5,
187.4, 196.3.f, 198.5, i disposició addicional novena, punt 6).

-

El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

Aquestes exigències del marc legal vigent fan urgent l’aprovació dels nous Plecs de
Clàusules Administratives Generals aplicables als contractes d’Obres i Instal·lacions i
aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis, de subministrament i
d’altres contractes administratius especials i als privats.
El passat 19 de juliol van ser publicades al BOP els Plecs Generals elaborats per la
Diputació de Barcelona que aquest organisme va aprovar dins de les seves tasques
d’assistència i cooperació local. Partint d’aquest marc, s’han realitzat internament, amb
els informes preceptius que obren a l’expedient, els treballs d’anàlisi, adequació i
adaptació d’aquest plecs als criteris organitzatius i funcionals del nostre consistori. Per
tot això i de conformitat amb la legislació esmentada.
S’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar inicialment els Plecs de Clàusules Administratives Generals de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, aplicables als tipus de contractes que
s’indiquen a l’apartat següent i així mateix els models de plecs de clàusules
administratives particulars que deriven d’aquells.
Segon. El text d’aquests Plecs és el que consta a l’expedient, amb les modificacions
que s’hi detallen en relació amb el que apareix publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 172, de 19.7.2002, en referència als tipus de contractes
següents:

A) D’obres i instal·lacions (ANNEX I, pàg. 22 a 38), amb les següents
modificacions:
1a. Supressió de l’últim paràgraf de la clàusula 28.2.b ( “...que s’hauran de
presentar a l’òrgan de contractació” )
2a. Modificació del redactat dels apartats 1 i 2 de la clàusula 33 pel següent text:
“1. La subhasta serà la forma normal d’adjudicació de les licitacions relatives
als contractes d’obres
2. Podrà utilitzar-se el concurs quan s’estimi per l’òrgan competent que el
projecte aprovat per l’administració és susceptible de ser millorat per altres
solucions tècniques a proposar pels licitadors, quan es tracti d’obres l’execució
de les quals resulti de gran complexitat per l’aplicació d’elements de tecnologia
avançada o aquells altres que es consideri que el preu ofertat no constitueixi
l’element essencial de l’adjudicació. En aquests casos, s’acreditarà a
l’expedient la justificació de les causes motivadores de la forma d’adjudicació
per concurs”.
3a. Modificació del paràgraf de l’apartat 1r de la clàusula 61, on diu: “en el cas
d’aquestes excepcions”, haurà de dir: “ En tot cas,”.
4a. Modificació del paràgraf del punt c2, de l’apartat 2n de la clàusula 67, on diu
“informe de la Comissió Especial de Comptes”, haurà de dir: “informe de la
Comissió Informativa de Ple”
B) De consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, d’altres
contractes administratius i dels privats (ANNEX II, pàg. 38 a 52), amb la següent
modificació: Supressió de l’últim paràgraf de la clàusula 17.2.b ( “...que s’hauran de
presentar a l’òrgan de contractació” ).
Tercer. Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, per un període de trenta dies, als efectes de presentació de reclamacions i
suggeriments.
Quart. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà
definitiu.”

