Per tant, els acords relatius a la derogació inicial dels plecs resten aprovats definitivament.
El present acte administratiu és definitiu en la via administrativa i que podeu interposar-hi
recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la
província de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la
rebuda de la notificació. També podeu interposar recurs de reposició potestatiu davant del
mateix òrgan que ha dictat aquest acte, com a previ al contenciós-administratiu, dins el
termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la rebuda de la notificació. Tanmateix
podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent.
El que es fa públic per a coneixement general.

Sabadell, 29 de novembre de 2018
L’alcalde,

https://bop.diba.cat
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Maties Serracant Camps

CVE 2018044040

El termini d’exposició pública va finalitzar el passat 29 d’agost de 2018, sense que s’hagin
presentat al·legacions al respecte.

Data 7-12-2018

Els esmentats acords es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 17 de juliol de 2018 (CVE 2018027915) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 7665, de data 17 de juliol de 2018 .

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple municipal, en sessió de 28 de juny de 2018, va aprovar inicialment la derogació del
Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres i del Plec de
clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de
serveis i subministraments, a altres contractes administratius i als privats de l’Ajuntament
de Sabadell, aprovats en sessions de 24 d’abril de 2002 i de 22 de febrer de 2006,
respectivament, establint que, transcorregut el termini d’exposició pública, si no es
presentaven al·legacions o reclamacions, l’acord d’aprovació inicial relatiu a la derogació
dels plecs esdevindria definitiu sense necessitat de cap tràmit ulterior.
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