Dimarts, 8 d'agost de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Castellbisbal
EDICTE
Es posa en coneixement general que l'alcalde president de l'Ajuntament de Castellbisbal, ha dictat el decret núm. 1535
de data 19 de juliol de 2017, amb el text literal següent:
"DECRET.
Atès que, d'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei de contractes del sector públic (Text
Refós aprovat per RDLeg. 3/2011 de 14.11), cada òrgan de contractació ha d'estar assistit per una mesa de contractació
per tal d'efectuar les funcions previstes en la legislació de contractes i la resta de normes reglamentàries de
desenvolupament.
Atès que està previst que el Ple de l'Ajuntament nomeni els membres de la seva pròpia mesa de contractació i, per tant,
aquest acord aprova la composició de la mesa de contractació en matèria reservada a l'alcalde, ja siguin delegades en
la Junta de Govern Local o en regidors delegats o no hi hagi delegació.
Ateses les atribucions de l'alcalde previstes en la legislació de règim local sobre direcció de l'Administració municipal,
RESOLC:
PRIMER.- Constituir la Mesa de Contractació Municipal en les competències en matèria de contractació reservades a
l'alcalde, ja siguin delegades en la Junta de Govern Local o en regidors, o no delegades en cap altre òrgan i d'acord
amb les tasques encomanades pel Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDLeg. 3/2011 de
14.11, desenvolupada parcialment pel Decret 817/2009, de 08.05, els membres de la qual seran:
President: L'alcalde de Castellbisbal.
Substitut/a: El regidor/a de l'àrea que proposi la contractació.
Vocals:
1r. El segon tinent d'alcalde.
Suplent: El quart tinent d'alcalde.
2n. El secretari/ària de l'Ajuntament de Castellbisbal.
Suplent: La persona que legalment el/la substitueixi.
3r. L'interventor/a de l'Ajuntament de Castellbisbal.
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Suplent: La persona que legalment el/la substitueixi.
4t. El coordinador/a de Serveis Territorials.
Suplent: el TAG del departament que sol·liciti el contracte.
5è. El tècnic/a municipal especialista en la matèria objecte de la contractació.
Suplent: El tècnic/a municipal que el/la substitueixi en les seves funcions.
Secretari/a: Un administratiu/a del departament que tramiti l'expedient.
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Assistents convidats (sense vot):
Un membre del grup municipal del PSC.
Un membre del grup municipal d'ERC.
Un membre del grup municipal del PDeCAT.
Un membre del grup municipal de Ciutadans.
SEGON.- Publicar aquest Decret en el perfil del contractant i en el BOP per al coneixement general, així com notificar-ho
als interessats i als diferents departaments municipals per a la seva constància en la tramitació dels expedients de
contractació.
TERCER.- Notificar-ho als grups municipals, per al seu coneixement i per tal que comuniquin, a la Secretaria municipal,
el nom del representant del seu grup que haurà de ser informat de les convocatòries d'aquesta Mesa de Contractació;
quan s'escaigui, se'n convocarà l'assistència a l'adreça electrònica que s'indiqui; si no es té constància de cap, la
convocatòria s'enviarà a l'adreça electrònica del portaveu del grup."

CVE-Núm. de registre: 022017015774

Castellbisbal, 27 de juliol de 2017
L'alcalde, Joan Playà Guirado
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