ANUNCI

Atès que s’han produït modificacions en la plantilla de personal del Consell Comarcal
d'Osona, que són membres de la Mesa de Contractació Permanent.
Fonaments de dret
Vist l’article 326 i el punt 7 de la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, l’article 276.1 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i la clàusula
15 del plec de clàusules administratives generals de contractació del Consell Comarcal
d'Osona.
Atès que els plecs de condicions generals esmentats tenen la condició d’ordenances als
efectes de l’article 273.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i que per tant estableixen normes vàlides
per a tots els òrgans de contractació del Consell.
En ús de les facultats que tinc atribuïdes,
RESOLC:

“1r.- Modificar l’acord núm. 7 “Nomenament dels membres de la mesa de contractació
permanent”, adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió del dia 14 de març de
2018, en el sentit de substituir la persona que exerceix de vocal tercer suplent de la mesa de
contractació.
2n.- Nomenar el/la tècnica de control intern com a vocal tercer suplent, en substitució del
tresorer/a, de manera que els membres de la Mesa de Contractació Permanent d’aquest
Consell seran els que es detallen tot seguit, els quals disposen de veu i vot:
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Vista la resolució de Presidència número 2018PRES000258 de data 3 de setembre de 2018
per la qual s’avoca la competència assumida per la Comissió Permanent del Ple, en virtut
del que es disposa en la resolució de Presidència de delegació de competències de data 17
de juliol de 2015, en matèria de contractació.

Data 5-10-2020

Vist l’acord núm. 7 “Nomenament dels membres de la mesa de contractació permanent”,
adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió del dia 14 de març de 2018.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Fets o antecedents

B

“Assumpte: Nomenament de membres de la Mesa de Contractació permanent

A

Per a coneixement general es fa públic que el President del Consell Comarcal d’Osona ha
signat, amb data 18 de setembre de 2020, la resolució número 2020PRES000298 que és
del tenor literal següent:

Vocal primer:

Vocal quart:
Titular: El/la tècnic/a de suport jurídic i recursos humans
Suplent: El/la arquitecte tècnic
Secretari/ària:
Titular: El/la tècnic/a d’administració general Cap dels Serveis Personals i Suport
Jurídic
Suplent: El/la administratiu/va de Secretaria
3r.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al perfil del
contractant.
4t.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Comissió Permanent del Ple que
es dugui a terme.”
Vic (Osona), 25 de setembre de 2020
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El gerent
Jaume Colomer Costa
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Titular: El/la interventor/a
Suplent: El/la tècnica de control intern

CVE 2020026343

Vocal tercer:

Data 5-10-2020

Titular: El/la secretari/ària
Suplent: El/la tècnic/a responsable de l’Àrea de Consum

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Vocal segon:

A

Titular: El/la enginyer/a Cap del Servei de l’Àrea de Medi Ambient
Suplent: El/la tècnic/a responsable de la Secció i Coordinació d’Aigües
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