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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
PORTS DE LA GENERALITAT
ANUNCI pel qual es fa pública la constitució de la mesa de contractació de Ports de la Generalitat amb
caràcter permanent.
En data 6 de maig de 2019, el president de Ports de la Generalitat, com a òrgan de contractació de Ports de la
Generalitat, en virtut de l'article 15 e) de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, ha resolt:

“Primer. Designar com a membres que composaran la Mesa de Contractació de Ports de la Generalitat amb
caràcter permanent, tret que se'n designi una altra més específica, a les persones següents:
President/a: El/la gerent de Ports de la Generalitat
Vocals:
El/la responsable territorial de la Zona Portuària corresponent
Tècnic de la Zona Portuària corresponent o gerència competent en la matèria
El/la responsable de l'Àrea econòmica
El/la responsable de l'Àrea Jurídica
Secretari/ària:
Actuarà, com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la responsable de contractació de l'Àrea Jurídica.

Segon. En cas d'absència, vacant o malaltia i, en general, quan concorri causa justificada, s'estableix el
següent règim de suplències:
El/la president/a serà substituït/da pel vocal de la Mesa que sigui el/la director/a tècnic/a.
Els/les vocals seran substituïts per una persona que depengui orgànicament del vocal que produeixi l'absència i
que tingui atribuïdes funcions tècniques.
El secretari/ària serà substituït/da per un membre de l'Àrea Jurídica.

Tercer. El funcionament de la Mesa de Contractació es regirà pel que estableix aquesta Resolució i, en tot allò
que no s'hi prevegi, pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de
contractes del sector públic; per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de contractes de les
administracions públiques, i per les restants normes de dret administratiu.

Quart. El/la president/a de la Mesa podrà decidir que a les sessions de les meses assisteixi, amb veu però
sense vot, aquell personal tècnic especialitzat que es consideri necessari atenent a la naturalesa de les
qüestions a tractar.

Cinquè. La Mesa de contractació podrà requerir a les unitats tècniques informe tècnic de valoració de les
proposicions presentades pels licitadors segons els criteris fixats en els plecs que regeixin la contractació, el
qual serà tingut en compte per la Mesa a l'hora d'efectuar la corresponent proposta d'adjudicació a l'òrgan de
contractació.
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Sisè. Aquesta Resolució entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i serà aplicable als expedients de contractació la data d'incoació dels quals sigui
posterior a aquesta data”.

Barcelona, 9 de maig de 2019

Joan Pere Gómez i Comes
Gerent de Ports de la Generalitat

(19.129.116)
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