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INFORME PRECEPTIU I NO VINCULANT SECRETARIA DELEGADA

Sobre la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu a la
realització de treballs forestals emmarcats dins el projecte d’especialització i
competitivitat territorial BCN SMART RURAL cofinançat amb fons FEDER per la
creació d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals en Àrees de Gestió
Prioritaria (4 lots), mitjançant procediment obert amb més d’un criteri
d’adjudicació, de data 13 d’agost de 2020, promoguda per l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (expedient
2019/16235)
L’òrgan de contractació és el competent per a aprovar l’expedient proposat.
L’expedient s’adequa a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), en contenir la documentació requerida i constar la justificació
corresponent.
El plec de clàusules administratives particulars s’adequa a l’article 122 LCSP en
contenir les clàusules requerides i adaptar-se als models guia PCAP aprovats
mitjançant Decret 7771/2018, de 25 de juliol.
En conseqüència, s’informa favorablement l’expedient i el plec de clàusules
administratives particulars que incorpora la proposta de referència, als efectes
d’allò que estableix la disposició addicional 3a, apartat 8è, LCSP.
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Informe
Informe preceptiu de Secretaria expedient contractació per a la realització de
treballs forestals per prevenció d'incendis (4 lots)
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Signatures
Signatari
CPISR-1 C Maria Julia Fajardo
Garcia

Secretaria Delegada

Acte
Signa

Data acte
13/08/2020 14:05

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
aeb65b7270d289de4d9d

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat

QR

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): aeb65b7270d289de4d9d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 2

