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Dimecres, 26 de febrer de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Secretaria General

ANUNCI sobre la rectificació de les errates advertides en el Plec de clàusules administratives generals de contractació  
de caràcter estàndard de la Diputació de Barcelona, adequat al Text Refós de la Llei de contractes del sector públic

Es fa públic que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 21 de febrer de 2014, ha dictat un Decret (núm.  
1005/14), pel qual s'aprova una proposta de la Direcció dels Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General, el 
text íntegre de la qual és la següent:

"La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 23 de gener de 2014, va dictar un Decret (núm. 159/14), la part 
resolutiva del qual disposava el següent:

"Primer.- APROVAR la realització d'una actuació d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona per als 
municipis i altres entitats locals, consistent en posar a la seva disposició uns plecs de clàusules administratives generals 
de contractació de caràcter estàndard, adequats al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14.11.

Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives generals (PCAG) de contractació de caràcter estàndard aplicable 
als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres contractes 
administratius i als privats, adequat al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14.11, elaborat per la Diputació de Barcelona, que es reprodueix com annex a la present resolució.

Tercer.- COMUNICAR els  presents  acords  a  la  Comissió  Jurídica  Assessora,  atès  el  caràcter  facultatiu  del  seu 
Dictamen  en  relació  amb  el  PCAG de contractació  de  caràcter  estàndard  aplicable  als  contractes  de  serveis,  de 
subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres contractes administratius i als privats.

Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) l'anunci sobre l'aprovació del Plec i el seu text íntegre.

Cinquè.- FER PÚBLICA la present resolució i la Memòria Justificativa del PCAG de contractació de caràcter estàndard 
mitjançant la seva inserció en la web de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat)".

Advertides  diverses  errates  en  el  text  del  Plec  de  clàusules  administratives  generals  de  contractació  de  caràcter 
estàndard annexat a l'esmentat Decret, a l'empara de l'art. 105.2 de la L 30/1992, de 26.11, de Règim jurídic de les  
administracions públiques i del procediment administratiu comú, cal procedir a la corresponent rectificació en el sentit 
següent:

a) On diu (Clàusula 64): "c.1)", "c.2)" i "c.3)",

ha de dir: "d.1)", "d.2)" i "d.3)";

b) On diu: "Clàusula 81.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de concessió d'obra pública. 1. Les 
causes específiques de resolució del contracte de gestió de serveis públics,...",

ha de dir: "Clàusula 81.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de concessió d'obra pública. 1. Les 
causes específiques de resolució del contracte de concessió d'obra pública,...".

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent:

RESOLUCIÓ

Primer.- RECTIFICAR el Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard, aprovat per 
Decret de la Presidència núm. 159/14, de 23 de gener de 2014 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província (Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona) de 4.2.2014 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 6556, 
de 6.2.2014, en el sentit següent:

c) On diu (Clàusula 64): "c.1)", "c.2)" i "c.3)",
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ha de dir: "d.1)", "d.2)" i "d.3)";

d) On diu: "Clàusula 81.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de concessió d'obra pública. 1. Les 
causes específiques de resolució del contracte de gestió de serveis públics,...",

ha de dir: "Clàusula 81.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de concessió d'obra pública. 1. Les 
causes específiques de resolució del contracte de concessió d'obra pública,...".

Segon.- COMUNICAR els presents acords a la Comissió Jurídica Assessora, per al seu coneixement i efectes.

Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
l'anunci sobre la rectificació objecte de la present resolució".

Barcelona, 24 de febrer de 2014
El secretari delegat, José Luis Martínez-Alonso Camps

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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