Valentí Costa Casademunt, secretari del Consorci per a la gestió de residus urbans
d’Osona,

CERTIFICO:
Que la Junta de Govern en sessió extraordinària del dia 14 d’octubre de 2020 va aprovar,
entre d’altres, l’acord que tot seguit es transcriu:
“4. MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Fets o antecedents
Vist l’acord núm. 4 “Configuració i designació mesa de contractació”, adoptat per la Junta de
Govern en la sessió del dia 17 de setembre de 2019. De conformitat amb aquest acord, el
senyor Jaume Manau Terrés, com a secretari del Consorci, formava part de la Mesa de
contractació com a vocal primer titular i el senyor Valentí Costa Casademunt, com a tresorer
del Consorci, estava designat com a secretari titular de la Mesa.
Atesa la situació d’incapacitat laboral del senyor Jaume Manau Terrés, en data 23 d’abril de
2020 es va nomenar, amb caràcter provisional, al senyor Valentí Costa Casademunt com a
secretari del Consorci, duent a terme les tasques i funcions encomanades al lloc de treball.
Així mateix, per substituir el senyor Valentí Costa Casademunt en les tasques i funcions del
lloc de treball de tresorer, en data 23 d’abril es va nomenar, amb caràcter accidental, a la
senyora Anna M. Mayans Masoliver com a tresorera del Consorci.
Atès que la clàusula 15 del Plec de clàusules administratives generals de contractació
preveu que el secretari del Consorci formarà part de la Mesa de contractació com a vocal.
Fonaments de dret
Article 326 i disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP), 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.
Clàusula 15 del plec de clàusules administratives generals de contractació del Consorci per
a la gestió de residus urbans d'Osona.
Estatuts del Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona.
Per allò exposat, la Junta de Govern, per UNANIMITAT dels assistents, que representa la
majoria absoluta del nombre legal de membres, amb els vots a favor d’Albert Castells Vilalta,
Margarida Feliu Portabella, Josep Maria Tost Borràs, Francesc Xavier Reinaldos Martínez,
Josep Simó Cabré i Arnau Basco Cirera,
Acorda:

1r.- Modificar l’acord núm. 4 “Configuració i designació mesa de contractació”, adoptat per la
Junta de Govern en la sessió del dia 17 de setembre de 2019, en el sentit de substituir les
persones que han d’exercir, respectivament, de vocal primer titular i secretari titular de la
Mesa de contractació.
2n.- Designar la senyora Mercè Castell Parramon, tècnica responsable del servei
d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal d’Osona, com a secretària titular de la
Mesa de contractació en substitució del senyor Valentí Costa Casademunt, i designar el
senyor Valentí Costa Casademunt, secretari del Consorci, com a vocal primer titular, de
manera que els membres de la Mesa de Contractació Permanent d’aquest Consorci seran
els que es detallen tot seguit, els quals disposen de veu i vot:
President, titular:
Presidenta, suplent:

Albert Castells Vilalta
Margarida Feliu Portavella

Vocal primera, titular:
Vocal primer, suplent:

Valentí Costa Casademunt, secretari
Romà Serrarols Soldevila

Vocal segon, titular:
Vocal segon, suplent:

Isabel Vilà, interventora
Anna Manrique Aumatell

Vocal tercer, titular:
Vocal tercer, suplent:

Arnau Basco Cirera
Josep Simó i Cabré

Secretari:
Secretària, suplent:

Mercè Castell Parramon
Anna M. Mayans i Masoliver, tresorera

3r.- Publicar aquest acord al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”
I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat, fent la reserva a
que es refereix l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i a reserva dels termes
que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.
El secretari

Vist i plau,
El president

