ANUNCI
Per part de l’Ajuntament del Bruc, mitjançant Decret d’alcaldia 920/2021 de 29 de desembre de 2021 s’han
aprovat els Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions tècniques que regiran la licitació per la
realització d’un estudi socioeconòmic de la urbanització Montserrat Parc, establint un període d’exposició
pública del mateix de 15 dies hàbils, mitjançant la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, per tal que es puguin presentar les alꞏlegacions que es puguin considerar
oportunes, posant de manifest que pel cas que no se’n presentés cap, s’entendrà definitivament aprovat.
El Plec es troba íntegrament publicat al perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/elbruc

“ACORDS:
Primer.-Aprovar l'inici de l’expedient de contractació per la prestació del servei per a la realització d’un
estudi

socioeconòmic

de

la

urbanització

Montserrat

Parc,

mitjançant

procediment

obert

(01.04.008.025.2021). (Exp. gestor 1403-0032/2021)
Segon.-Aprovar el Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que han de regir el
procediment de licitació esmentat.
Tercer.- Anunciar l’exposició al públic del Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que
ha de regir el procediment de licitació esmentat per un termini de 15 dies hàbils des de la publicació al
perfil del contractant, a la seu electrònica municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació per tal que puguin
presentar-se alꞏlegacions i suggeriments, si s’escau.
Quart.- Ratificar aquesta Resolució al Ple municipal en la propera sessió que celebri.”
Aquest expedient s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament pel termini de quinze dies hàbils des
del dia següent a la publicació de l'anunci a la seu electrònica.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un
acord posterior.

L’Alcaldessa,
Bàrbara Ortuño i Escriu
El Bruc, 3 de gener de 2022
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