
Dijous, 5 de maig de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

ANUNCI

Exp. 2015/133-AG.

L'Excma. Sra. presidenta del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, mitjançant decret emès en 7 d'abril de 
2016, va resoldre el que en la seva part dispositiva es reprodueix a continuació:

"1. Delegar en el director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola la contractació d'obres, gestió  
de serveis públics, subministraments, serveis, així com d'altres contractes administratius i privats, quan el seu import no 
superi  el  corresponent al límit  del procediment negociat  sense publicitat  i  fins a 90.000,00 EUR, IVA exclòs, en el 
contracte d'obra, d'acord amb el previst a l'article 18.g) dels Estatuts de l'entitat posat en relació amb la Disposició 
addicional segona del  Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, i amb l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

2.  Delegar  en la vicepresidenta executiva del  Consorci  del  Parc Natural  de la Serra de Collserola,  Sra.  Pilar  Díaz 
Romero,  la  contractació  d'obres,  gestió  de  serveis  públics,  subministraments,  serveis,  així  com d'altres  contractes 
administratius  i  privats  des  de  l'import  corresponent  al  límit  del  procediment  negociat  amb  publicitat  en  tots  els 
contractes,  a  excepció del  contracte  d'obra,  en què el  límit  es fixa en 200.000,00  EUR, IVA exclòs,  i  fins  el  límit 
competencial del director gerent, d'acord amb el previst a l'article 15.3.h) dels Estatuts de l'entitat posat en relació amb 
la Disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, i amb l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del  
règim local.

3. Establir que la Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola serà competent de la 
contractació d'obres, gestió de serveis públics, subministraments, serveis, així com d'altres contractes administratius i 
privats  quan el  seu  import  no  sobrepassi  el  10% dels  recursos  ordinaris  del  pressupost  ni  el  termini  d'execució  i 
prestació superi els quatre anys i fins al límit competencial de la vicepresidenta executiva, d'acord amb el previst a 
l'article 14, apartat i) dels Estatuts posat en relació amb les anteriors delegacions i amb l'article 10.h) dels Estatuts.

4. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb el disposat a l'article 8 de la 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a l'article 
13  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment 
administratiu comú.

5. Notificar aquesta resolució a la vicepresidenta executiva i al director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra 
de Collserola, els quals,  de conformitat amb l'article 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprovà el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, hauran d'acceptar la delegació 
de competències, per bé que s'entendran acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils a comptar des de la  
notificació no fan manifestació expressa davant l'òrgan delegant que no accepten la delegació. Els actes dictats per 
l'òrgan  delegat  en  l'exercici  de  les  atribucions  delegades  s'entenen  dictats  per  l'òrgan  delegant  i  han  d'indicar 
expressament aquesta circumstància.

6. Donar compte de la present resolució a la Comissió Executiva i a l'Assemblea General del Consorci del Parc Natural  
de la Serra de Collserola."

La qual cosa es fa pública d'acord amb el disposat a l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 28 d'abril de 2016
El secretari, Sebastià Grau Àvila

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