Secretaria General

Es proposa que el Ple de la corporació acordi:
Primer - Modificar la composició de la Mesa de Contractació amb caràcter permanent, que
quedarà de la forma següent:
Presidenta


Sra. Blanca Padrós Amat, regidora

Vocals




Sr. Francisco Javier Ezquiaga Terrazas, secretari general de la Corporació
Sr. Francesc Aragón Sánchez, interventor de la Corporació
Tècnic/a de l’àrea gestora del contracte

Secretària


Sra. María Félix Alonso, cap del Servei de Contractació

Segon – Designar com a substituts, en el supòsit de vacant, absència, malaltia i, en general,
qualsevol causa justificada, dels membres titulars els següents:
President


Sr. Toni Suárez Pizarro, regidor

Vocals



https://bop.diba.cat
Pàg. 1-2

Atès la disposició addicional segona de la llei de competències en matèria de contractació als
ens locals i concretament l’apartat 7è on s’estableixen els requisits i composició de la mesa de
contractació als ens locals.

CVE 2019027557

Atès que l’article 326 de l’esmentada norma estableix que els òrgans de contractació de les
administracions públiques estaran assistits per una mesa de contractació com a òrgan
d’assistència tècnica especialitzada regulant al mateix article les funcions a exercir d’acord
amb la llei, sense perjudici del seu desenvolupament reglamentari.

Data 1-8-2019

“Atès l’entrada en vigor de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la quan es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juliol de 2019 ha aprovat la proposta d’acord següent:

A

ANUNCI

Sra. Joana Ricardo Hoyos, cap del Servei Jurídic
Sra. Montserrat Llobet Esqué, cap del Servei de Fiscalització



Lurdes Fernández Vernet, lletrada del Servei de Contractació

B

Secretària

-

Per a la vàlida constitució de la mesa hauran d’estar presents la majoria absoluta dels
seus membres, i en qualsevol cas el president, la secretaria i els vocals que tinguin
atribuïdes les funcions d’assessorament jurídic i control econòmic pressupostari de
l’òrgan.

-

Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents amb dret a vot. En
cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president.

Cinquè - Deixar sense efecte els acords anteriors de composició de la Mesa de Contractació
i substitucions.

https://bop.diba.cat

El règim ordinari de les sessions de la Mesa Permanent de Contractació d’aquest
Ajuntament, i sense perjudici de les sessions extraordinàries que es convoquin,
s’efectuaran amb una periodicitat setmanal tots els dimarts, excepte s’hi ha
convocatòria de ple, períodes de vacances del mes d’agost, Setmana Santa i Nadal, a
partir de les 9.30 hores. Les convocatòries, amb l’ordre del dia i la documentació, es
realitzaran mitjançant el Servei de Contractació.

Pàg. 2-2

-

CVE 2019027557

Quart - Aprovar les següents normes de funcionament:

A

Tercer - Informar a tots els grups municipals que, a les Meses de Contractació que es
convoquin, podrà assistir en qualitat d’observador, amb veu però sense vot, un regidor de
cada grup designat per aquest i mantindran els deures de discreció i de reserva de la
informació, tal i com apareixen configurats en la legislació vigent.

Santa Coloma de Gramenet, 25 de juliol de 2019

El secretari general

B

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Setè - Publicar la composició de la Mesa Permanent de Contractació al Butlletí Oficial de la
Província, perfil del contractant i portal de la transparència.”

Data 1-8-2019

Sisè - Notificar aquest acord a tots els membres i als portaveus dels grups polítics municipals.
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