Francesc Consuegra i Giner, secretari de l'Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda.

C E R T I F I C O:
Que en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 28 d’octubre de 2021 s'adoptà
el següent acord:

“2.1 APROVACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I LES NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA
MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT.
APROVACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I LES NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA
MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA
PERPÈTUA DE MOGODA, ADAPTADA ALS PRECEPTES DE LA LLEI 9/2017, DE 8
DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.
Vist que el 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 febrer de 2014.
Vist l’informe emès, en data 30 de setembre de 2021, per la Cap de la Unitat de
Contractació i Compres.
Atès que d’acord amb l’article 326.1, i 3 d’aquesta Llei, l’òrgan de contractació de les
administracions públiques estarà assistit en els procediments oberts, obert simplificat,
restringit, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació i d’associació per a la
innovació, per una Mesa de Contractació -constituïda per un President, els vocals i un
Secretari- que serà la competent per la valoració de les ofertes i els membres de la qual
seran nomenats per l’òrgan de contractació.
Atès que l’apartat 7 de la disposició addicional segona de la LCSP determina que els
ens locals podran constituir meses de contractació permanents. L’òrgan de contractació
ha de determinar amb caràcter general els membres integrants de la Mesa Permanent
de Contractació d’aquest Ajuntament i les seves suplències i substitucions en els casos
procedents.
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Atès que la Mesa de Contractació com a òrgan col·legiat li serà d’aplicació allò que
preveu per a aquests tipus d’òrgans la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i
procediment de les administracions catalanes, sempre i quan no contradigui allò que
pugui tenir la consideració de normativa bàsica als efectes del que preveu la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, pel qual s’aprova el règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Atès els preceptes citats i a la vista de la disposició addicional segona, apartats 4 i 7, de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, fent ús de les facultats
que es confereixen en aquesta mateixa disposició addicional segona, procedeix adoptar
els acords de la composició de la Mesa Permanent de Contractació de l’Ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda, així com de designació dels seus membres.
Atès

el que disposa la Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de

novembre, de contractes del sector públic, la Regidoria d’Acció Jurídica, Contractació i
Compres proposa a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals l’adopció
dels següent acords:
Per això, la Comissió Informativa de de Presidència i Serveis Generals proposa al Ple
l’adopció dels següent ACORDS:

Primer.- Aprovar la composició i les normes de funcionament de la Mesa Permanent de
Contractació de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, adaptada als preceptes de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que s’adjunten com
annex d’aquest acord.
Segon.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i en el perfil de contractant
d’aquest Ajuntament.
Tercer.- Notificar la present resolució a tots els Regidors, a tots els Grups Polítics
Municipals, a la Secretaria general, a la Intervenció General, i a tots els Caps de Serveis
i Departaments de les Àrees de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.”
L'acord que precedeix consta en l'esborrany de l'acta de la sessió expressada, certificantse amb les reserves i salvetats de l'article 206 al R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals.
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I per a constància, lliuro la present, amb el vistiplau de l'alcaldessa.

Santa Perpètua de Mogoda, 29 d’octubre de 2021

Vist i plau
L'alcaldessa,
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