DECRET 193/2020
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Atès que en data 12/08/19, per resolució 219/19 i com a conseqüència de les eleccions
celebrades el 26 de maig de 2019, es va modificar la composició de la mesa Mesa única de
contractació que ha d’assistir als diferents òrgans de contractació de la corporació
municipal en els diferents procediments de licitació tant obert, obert simplificat,
restringit, de diàleg competitiu, d’acord marc i associació per la innovació.
Atès el que disposa l’article 326 del mateix cos legal , en el seu apartat 3, pel que fa a la
constitució de la Mesa, i de conformitat amb el que disposa l’art. 21 del RD 817/09, de 17
de maig, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa parcialment la llei 30/20017, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector públic, precepte que no contradiu la DA 2 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic i desenvolupa i precisa la
composició de les meses de contractació,
Atès que en data 31/01/2020, el portaveu del grup Junts per Arenys de Munt, Sr. Lluís
Campasol i Terrats, i membre de la mesa, ha informat a l’Ajuntament que no podrà
assistir a les reunions de la mateixa per temes laborals i proposa per aquesta tasca a la
regidora del seu grup Sra. Roser Moré Collet,
Atès que en data 1/06/2020 ha pres possessió del lloc d’Interventora, la funcionària
d’habilitació estatal Sra. Neus Gironès Biarnès,
Atès que es competència de l’Alcalde el nomenament dels components de la Mesa única,
HE RESOLT
Primer.- Modificar la composició de la Mesa permanent i única de Contractació que ha
d’assistir als diferents òrgans de contractació de la corporació municipal en els
procediments de licitació tant obert, obert simplificat, restringit, de diàleg competitiu,
d’acord marc i associació per la innovació, establint la següent composició:
- President: El tinent d’Alcalde 1r: Sr. Angel Castilllo i Vallcorba
Suplent: La segona tinent d’Alcalde: Antònia Vila i Paituví
Vocals:
*La secretària general de la corporació, Sra. M Carmen Gómez Muñoz-Torrero i
suplent la tècnica de serveis personal Sra. Alicia Muns i Terrats
*
La interventora de la corporació, Sra. Neus Gironès Biarnès i suplent el TAG
Sr. Albert Rodòn i Bonany
*
La cap de l’àrea de serveis tècnics, Sra. Laura Subrà i Comas i suplents per
l’objecte de la contractació: el cap de la policia Sr. Fco. Javier Reina García, la
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coordinadora de benestar social Sra. Elisenda Floriach i Robert, la cap de Serveis
Personals: Sra. Alícia Muns i Terrats.
*
La regidora del grup Junts per Arenys de Munt: Sra, Roser Moré i Collet i
suplents per ordre: Sra. Vanesa Muñoz i Fernàndez i Gil i Sr. Guiu Muns i Roura.
Secretari: L’administrativa de secretaria Sra. Pilar Torrrent i Foz i suplent
l’administrativa de secretària, Sra. Mónica Rios i Monge.

Tercer.- La present resolució tindrà efectes a partir de l’endemà de la signatura i es
publicarà al Perfil del contractant de l’Ajuntament.
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Quart.- Notificar aquesta resolució als nous membres de la mesa.
Cinquè.- Donar compte al Ple en la propera sessió ordinària que aquest celebri.
Ho mana i signa l’alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (document signat
electrònicament)
L’Alcalde,
_____
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