ANUNCI

Vistos els articles 43, 44 i 45 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist l’article 185 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004.
De conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, que estableix que corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les
competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de
concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor
estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses
sempre que el import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Vista la base 17 d’execució del pressupost de l’exercici econòmic 2020 relativa als òrgans
competents per a l’aprovació de les fases d’execució del pressupost de despeses que en la
part que afecta es correspon amb el quadre següent:

Pàg. 1-4
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Per a una gestió millor i més eficaç dels afers comarcals i en especial en matèria de
contractació, es considera convenient delegar certes atribucions en matèria de contractació i
de gestió del pressupost de despeses, de forma expressa.

Data 5-3-2020

L’article 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, és aplicable als consells comarcals, d'acord amb l'article 12.3
del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre.
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Fets o antecedents

B

“Assumpte: Delegació de competències en matèria d’aprovació de fases d’execució
pressupostària de despeses relatives a contractes
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A

Per a coneixement general es fa públic que el President del Consell Comarcal d’Osona ha
signat, amb data 21 de febrer de 2020, la resolució número 2020PRES000068 que és del
tenor literal següent:

Quan el contracte
compleix un dels
supòsits següents:

1.- El Valor Estimat
del Contracte és igual
o superior a 200.000
euros i inferior al 10%
recursos corrents
ordinaris (iva exclòs)

1.- El Valor Estimat
del Contracte és igual
o superior a 15.000
euros (IVA exclòs) i
inferior als 200.000
euros (iva exclòs)

1.- El contracte superior a
5.000 euros i inferior als
15.000 euros (iva exclòs)

Quan la despesa és
de 0 a 5.000 euros
(IVA exclòs)

2.- El contracte no
supera els 4 anys.

2.- El contracte no
supera els 4 anys.

2.- El contracte no supera
els 4 anys.

Aprova les AD de
principi d’exercici pel
saldo viu de
contractes ja
adjudicats
independenment de
la quantia.
Aprova les factures i/o
certificacions d’obra
dels contractes
adjudicats pel Ple
independentment de
la quantia

No aprova cap
reconeixement
d’obligació

Aprova tots els
reconeixements
d’obligació excepte les
que aprova la CPP

1.- Les factures de
subministrament de llum i
aigua mentre estiguin
domiciliades al banc.
FASE ADO

2.- Les amortitzacions
habituals de crèdits.
3.- Les despeses
financeres
4.- Les despeses de
personal

FASE P

Ordena tots els
pagaments.

Fonaments de dret
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Quan el contracte
compleix un dels supòsits
següents:
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Quan el contracte
compleix un dels
supòsits següents:

A

CONSELLER/A

Quan el contracte
compleix un qualsevol
dels supòsits
següents:

FASE AD

FASE O (factura)

GERENT

CVE 2020007053

A, D i/o AD

PRESIDENT

2.063.717,02 €

Data 5-3-2020

COMISSIÓ
PERMANENT
DEL PLE

CONTRACTES

10% recursos corrents ordinaris pel 2020

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

FASES COMPTABLES

B

Articles 43, 44, 45, 114, 115, 120 i 121 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Articles 184, 185 i 186 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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Article 13.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
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Article 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

A

Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.

RESOLC:
1.- Delegar en la Comissió Permanent del Ple la competència com a òrgan de contractació
respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de
concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius
especials, quan el seu valor estimat sigui igual o superior a 200.000,01 euros IVA exclòs i
inferior al 10% dels recursos corrents ordinaris IVA exclòs i no superi els 4 anys de durada
del contracte incloses pròrrogues.
En aquests casos, també serà l’òrgan competent per:
-

L’autorització disposició de despeses dels contractes esmentats.
En el reconeixement d’obligació de les factures i/o certificacions d’obra dels
contractes adjudicats pel Ple, independentment de la quantia.

2.- Delegar en la Gerència la competència d’autorització i disposició de les despeses
relatives a la licitació de contractes quan el valor estimat del contracte o la despesa sigui
superior a 5.000,01 euros IVA exclòs i inferior als 15.000,00 euros, IVA exclòs, i el contracte
no superi els 4 anys de durada del contracte incloses pròrrogues.

Data 5-3-2020

Fent ús de les facultats que m’han estat conferides,

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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Article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.

B

També serà el competent en tots els reconeixements d’obligació exceptuant les factures i/o
certificacions d’obra dels contractes adjudicats pel Ple, independentment de la quantia.

Vic (Osona), 25 de febrer de 2020

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-3-2020

El gerent
Jaume Colomer Costa
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6.- Notificar aquesta resolució als consellers i conselleres amb delegació especial, a la
Gerència i ratificar-la a la Comissió Permanent del Ple, en la propera sessió que dugui a
terme.”
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5.- Les resolucions o actes administratius que emetin el Gerent o la Comissió Permanent del
Ple de conformitat amb aquesta delegació indicaran expressament aquesta circumstància i
es consideraran dictades per l’òrgan delegant.
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4.- Publicar aquesta resolució en el tauler comarcal d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
província.

A

3.- Delegar en els consellers i conselleres amb delegació especial la competència
d’autorització i disposició de les despeses de contractació que siguin igual o inferior a
5.000,00 euros, IVA exclòs.
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