NOTIFICACIÓ
del Decret d’Alcaldia núm. 2019-0298, de data 28/03/2019, el tenor literal del qual és el
següent:
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 14/03/2019, va aprovar el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir la
contractació de les prestacions consistents en la prestació del servei d’agent artístic per a
contractar diverses orquestres, activitats i subministres vinculats a les Festes de Maig
d’Alcanar, a les Festes d’Agost de Les Cases d’Alcanar i a les Festes Quinquennals
d’Alcanar, de l’any 2019.
La clàusula setzena del plec de clàusules administratives particulars regula la composició de
la Mesa de Contractació, la qual ha estat aprovada per la Junta de Govern Local, de data
14/03/2019, per a la valoració de les ofertes; d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de
2014.
Vist que correspon als membres de cada òrgan col·legiat exercir el seu dret al vot i formular el
seu vot particular, així com expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen. No es
poden abstenir en les votacions els qui per la seva condició d'autoritats o personal al servei de
les administracions públiques, tinguin la condició de membres d'òrgans col·legiats.
Per tot l’exposat, i en ús de les atribucions que em són pròpies
RESOLC:
PRIMER. CONVOCAR la Mesa de Contractació, en acte intern, per a l’obertura de la
documentació general continguda en el sobre A de les proposicions, per al dijous, dia
4/04/2018, a les 9.00h., en les dependències de l’Ajuntament d’Alcanar (Sala de Juntes).
SEGON. NOMENAR com a custodis d’aquesta licitació electrònica per accedir digitalment a
les ofertes presentades a:
-

Luis Martin Montull
Cris Reverter Cid
Alba Ventura García

TERCER. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.
El Secretari,
Alcanar, document signat electrònicament al marge
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