DECRET D’ALCALDIA
NÚM. 468/19
De data 18 de juny de 2019, de nomenament membres de la mesa de
contractació del contracte d’execució de les obres corresponents al projecte
executiu per la reforma integral del Palau Maricel de Terra (exp. 6/2019)
Atesa la Llei 9/2017 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP) i més concretament de conformitat amb l’article 326 “Meses de
contractació”, en el que s’estableix que els òrgans de contractació hauran d’estar
assistits per una mesa de contractació en els procediments oberts, obert
simplificat, restringits, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació i
d’associació per a la innovació. En els procediments negociats en què no calgui
publicar anuncis de licitació, la constitució de la mesa és potestativa per a l’òrgan
de contractació, tret de si es fonamenta en l’existència d’una urgència imperiosa
prevista per la lletra b) 1r de l’article 168, en el qual és obligatori constituir la
mesa. En els procediments a què es refereix l’article 159.6, és igualment
potestativa la constitució de la mesa.
Atès que la Disposició Addicional segona, apartat 7 de la mateixa, estableix la
regulació específica pel que fa a les Entitats Locals, d’acord amb el següent:
“La mesa de contractació ha d’estar presidida per un membre de la corporació o un
funcionari d’aquesta, i n’han de formar part, com a vocals, el secretari o, si s’escau, el
titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’interventor o, si
s’escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic
pressupostari, així com els altres que designi l’òrgan de contractació entre el personal
funcionari de carrera o personal laboral al servei de la corporació, o membres electes
d’aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes
que, si s’escau, formin part de la mesa de contractació no poden suposar més d’un terç
del total de membres d’aquesta. Ha d’actuar com a secretari un funcionari de la
corporació.”
.../...
En cap cas el personal eventual pot formar part de les meses de contractació ni
emetre informes de valoració de les ofertes. Pot formar part de la mesa personal
funcionari interí únicament quan no es disposi de funcionaris de carrera prou qualificats i
així ho acrediti l’expedient.
La composició de la mesa s’ha de publicar en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació corresponent. “

Atès el Reial Decret 817/2009 de 8 de maig pel que es desenvolupa parcialment
la LCSP que en els seus articles 21 a 24 regula la composició i funcions de les
meses de contractació.
Atès el Decret del Batlle núm. 1298/18, de 20 de desembre, d’adequació de les
meses de contractació per cadascun dels contractes que se celebrin.
Per tot el damunt vist,
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Signat electrònicament per TCAT P
AURORA CARBONELL ABELLA . Data:
18/06/2019 12:54:57 CEST

Signat electrònicament per Secretaria
General. Data: 18/06/2019 12:53:49 CEST

DECRETO:
PRIMER.- Nomenar els següents membres de la mesa de contractació del
contracte d’execució de les obres corresponents al projecte executiu per la
reforma integral del Palau Maricel de Terra (exp. 6/2019):
President: Sra. Aurora Carbonell Abella, Alcaldessa
Vocals:
- Funcionari/a Tècnic/a de l’àrea origen del contracte o cap de
Departament origen del contracte,
- Titular: Albert Bargués Grau, Arquitecte Municipal.
- Suplent: ---- Secretaria General:
- Titular: Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, Secretari General
- Suplent 1r: Sra. M. Lourdes Abello Poveda, TAG
- Suplent 2n: Sra. Mercè Lopez-Feliu Font, TAG
- Intervenció municipal:
- Titular: Sra. Diana Roger Solsona, Interventora General
- Suplent 1r: Sra. Sílvia Rodríguez Sánchez, TAE d’Intervenció
- Suplent 2n: Sr. Josep Padrol Espina, Tècnic mig d’Intervenció.
Secretàri/a de la mesa:
- Titular: Sra. Assumpta Badia Lorenz, TAG, Cap del Departament de
Contractació.
- Suplent 1r: Sra. Assumpta Pineda Sans, Administrativa Departament de
Contractació
SEGON.- Fer pública aquesta composició al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Sitges.
TERCER.- Acordar que la mesa de contractació es reunirà un cop
transcorregudes 24 hores de la finalització del termini de presentació de les
ofertes per part de les empreses licitadores, com a mínim, i en les dates que es
faran públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
QUART.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre
recurs ajustat a dret.”
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Ho mana i signa l’Il·lma. Alcaldessa,
Sitges,
AURORA CARBONELL I ABELLA
Alcaldessa
Als sols efectes de la comprovació formal de l’expedient.
No requereix d’informe preceptiu del secretari
(art 3 Decret 128/2018, de 16 de març).
Secretaria General
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