Ajuntament de Santa Oliva
ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER
AVALUAR I CLASSIFICAR LES OFERTES ADMESES I REALITZAR LA
PROPOSTA DE LA LICITACIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC
(PARADES) MITJANÇANT LLICÈNCIES DE VENDA NO SEDENTÀRIA DEL
MERCAT MUNICIPAL DE SANTA OLIVA
Procediment: Llicències de venda no sedentària del mercat municipal de
Santa Oliva i la creació d’una borsa per a futures vacants (llista d’espera).
Expedient: 779/2020
Es convoca sessió de la Mesa de contractació el dia 8 de febrer de 2021 a les
9.30h, a celebrar a distància mitjançant videoconferència a través de l’aplicació
Localretmeet, per tal de procedir a avaluar i classificar les ofertes admeses i
realitzar la proposta d’adjudicació a favor d’aquells licitadors que haguessin
obtingut la millor puntuació d'acord amb l’informe tècnic de valoració i d’acord
amb l’ordre de preferència que hagin assenyalat a la sol·licitud, i la remissió a
l'òrgan de contractació per a l'atorgament de les llicències, i la creació de la
borsa per a cobertura de futures vacants
La sessió es podrà seguir pel canal oficial de Youtube de l'Ajuntament de Santa
Oliva:
https://www.youtube.com/channel/UCrC-Ytb768wJudtpd3AEJ7Q
en
sessió privada a la qual caldrà sol·licitar accés.
Persones convocades

Vocals:
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari-interventor municipal, com a vocal.
Sra. Esther de la Fuente Cañizares, administrativa de l'àrea de serveis, com a
vocal.
Sr. Antoni Bonnin Sebastià, arquitecte municipal, com a vocal.
Sr. Jordi Risa Jané, Regidor de via pública, com a vocal.
Secretari:
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari-interventor municipal.
Procedir a publicar el present anunci de convocatòria de la mesa de
contractació en el perfil del contractant de Santa Oliva amb un mínim de 48
hores d’antelació a la celebració de la Mesa.
A Santa Oliva, a la data de la signatura electrònica al marge.
Josep Carreras i Benach,
Alcalde.
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President de la mesa:
Sr. Josep Carreras i Benach, Alcalde.

