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DECRET DE PRESIDÈNCIA

X2021001796 Incoació d’expedient per a la contractació conjunta esporàdica dels contractes
per a la prestació del servei en matèria de recollida i tractament de residus municipals al
municipi de Banyoles i al Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Vist el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal
del Pla de l’Estany per a la contractació conjunta esporàdica per a la prestació del
servei en matèria de recollida i tractament de residus municipals”.
D’acord amb els antecedents assenyalats i de conformitat amb les facultats atribuïdes
a la Presidència, establertes en l’article 13 el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya.

DECRETO:

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Primer. Iniciar expedient de contractació conjunta esporàdica dels contractes per a la
prestació del servei en matèria de recollida i tractament de residus municipals al
municipi de Banyoles i al Consell Comarcal del Pla de l’Estany dels municipis de
Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de
l’Estany, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP i el 28 del mateix cos legal.
Segon. Incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte pel
que respecte a cadascun dels contractes:
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de
regir el contracte així com la incorporació a l’expedient del certificat d’existència de
crèdit, tot això, d’acord amb el que estableix l’article 116.3 LCSP, definint en el plec, de
forma justificada els següents aspectes als que es refereix l’article 116.4 LCSP i DA 2a
de la LCPS
Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant del Consell Comarcal.
Banyoles, a data de la signatura electrònica
El president

