DECRET
Exp. 2018/2773
En data 16/04/2019 es va nomenar el Jurat per a la selecció de la proposta arquitectònica
que serveixi de base per l’adjudicació dels serveis de redacció de l’avantprojecte per la
biblioteca, arxiu i ràdio municipals d’Argentona, així com la possible ulterior adjudicació al
guanyador dels posteriors contractes de serveis relatius a la redacció del projecte bàsic,
projecte executiu, estudi de seguretat i projecte ambiental de les obres
En la clàusula vintena del Plec de bases que regeixen el concurs de projectes amb
intervenció de jurat, es preveia, entre d’altres, com a vocal del Jurat a la Regidora
d’urbanisme de l’Ajuntament Sra. Aina Gómez, o persona en qui delegui.
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De conformitat amb el que es preveu en el Plec de Bases del concurs de projectes amb
intervenció de jurat per a la selecció de la proposta arquitectònica que serveixi de base
per l’adjudicació dels serveis de redacció de l’avantprojecte per la biblioteca, arxiu i ràdio
municipals d’Argentona, així com la possible ulterior adjudicació al guanyador dels
posteriors contractes de serveis relatius a la redacció del projecte bàsic, projecte
executiu, estudi de seguretat i projecte ambiental de les obres, i l’art. 187 de 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 i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, vinc a decretar el següent:
Primer.- Modificar la clàusula vintena del plec de Bases del concurs de projectes amb
intervenció de jurat per a la selecció de la proposta arquitectònica que serveixi de base
per l’adjudicació dels serveis de redacció de l’avantprojecte per la biblioteca, arxiu i ràdio
municipals d’Argentona, així com la possible ulterior adjudicació al guanyador dels
posteriors contractes de serveis relatius a la redacció del projecte bàsic, projecte
executiu, estudi de seguretat i projecte ambiental de les obres, en el sentit de nomenar
com a vocal del jurat, al Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Argentona, al Sr. Pere
Espelt Lleonart, o persona en qui delegui.
Segon.- Publicar el present decret en el perfil del contractant.
Ho mana i signa, l’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo i Català
Signatura de Secretaria (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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Actualment la Sra. Aina Gómez no ostenta la condició de regidora d’aquest Ajuntament.
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