ANUNCI

Tercer.- Traslladar el present acord a les persones designades, pel seu coneixement i als efectes
escaients.]
L’acord transcrit posa fi a la via administrativa i pot ser recorregut potestativament en reposició
davant del mateix òrgan que l’ha dictat. El termini per a interposar el recurs de reposició serà d’un
mes, comptat des del dia següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra el
present acord, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós
administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –silenci que
es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi
notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de
sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui
desestimat.
Martorell, 16 de juliol de 2019
L’alcalde
Xavier Fonollosa i Comas
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Segon.- El present acord entrarà en vigor l’endemà de l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de
la seva publicació al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Martorell.

B

[Primer.- Designar els membres de la Mesa de Contractació que amb caràcter permanent se'ls
atribueixen funcions d'assistència al ple i a la junta de govern local o a l’alcaldia (en cas que el ple
delegui les seves atribucions en matèria de contractació a favor d’aquests òrgans), en tant que òrgans
de contractació per a l’adjudicació dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, dels
contractes de concessió d’obres, dels contractes de concessió de serveis, dels contractes
administratius especials, dels contractes privats, de les concessions sobre els béns, de l’adquisició de
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com de l’alienació del patrimoni i dels
béns declarats de valor històric o artístic de l’Ajuntament de Martorell,i que tot seguit es relacionen:
- President Titular: l’alcalde, Sr. Xavier Fonollosa Comas.
1r. Suplent de President: el regidor d’hisenda i règim interior Sr. Lluís Amat Ferrer.
2a. Suplent de President: la regidora de promoció econòmica i comerç Sra. Rosa Cadenas Prados.
- Vocal Titular: Sr. Rodrigo Alaminos Rodríguez, arquitecte municipal i cap de l’àrea de territori i
sostenibilitat.
- 1r. Suplent de Vocal: Sr. Joan Casademont Portell, enginyer municipal.
- 2n. Suplent de Vocal: Sr. Marcel Turull Montells, arquitecte tècnic municipal.
- Sr. Jaume Tramunt Monsonet, secretari de la corporació o funcionari que legalment el substitueixi.
- Sra. Lluïsa Llach Puntí, interventora-acctal. de l'Ajuntament, o funcionari que legalment la
substitueixi.
- Secretari titular de la Mesa: Sr. Marco Antonio Sabe Bernal, Tècnic d’Administració General.
Secretària
suplent
de
la
Mesa:
Sra.
Montserrat
Navarro
Carrillo,
Tècnica
d’Administració General.
La Mesa de contractació podrà, tanmateix, sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts
independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte.
Aquesta assistència serà autoritzada per l’òrgan de contractació i haurà de ser reflectida
expressament en l’expedient, amb referència a les identitats dels tècnics o experts assistents, la seva
formació i la seva experiència professional.

A

En sessió plenària tinguda el dia 15 de juliol de 2019 es va adoptar l’acord del qual a continuació es
transcriu la part dispositiva:

