DECRET
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA,
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I SISTEMES DE TANCAMENT,
IDENTIFICACIÓ I ALTRES ELEMENTS. EXP.: AUM 2018 56
En data 28 de juny de 2018, el Ple de la Corporació va adoptar l’acord d’aprovar l’inici
de la contractació del servei de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids
urbans i subministrament de contenidors i sistemes de tancament, identificació i altres
elements.
En la part dispositiva vuitena s’acordava designar els membres de la Mesa de
Contractació i la publicitat de la seva composició al perfil del contractant.
Atès que en la data de la constitució de la Mesa les persones designades com a
Secretària, titular i suplent, han confirmat la impossibilitat d’assistència, és necessari
modificar la composició de la mateixa per motius d’interès públic.
La competència correspon al Ple però, atès que la data d’obertura dels sobre A i B està
fixada per al dia 21 d’agost de 2018 i el Ple no es reuneix fins el 27 de setembre de
2018, cal aprovar la modificació mitjançant decret d’Alcaldia a ratificar posteriorment.
En conseqüència, l’alcalde, fent ús de les atribucions legalment conferides

Primer. Aprovar la modificació de la part dispositiva vuitena de l’acord de Ple de data
28 de juny de 2018, relatiu a la composició de la Mesa de Contractació de la licitació
del servei de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids urbans i
subministrament de contenidors i sistemes de tancament, identificació i altres elements,
restant designada la Mesa de la forma següent:
-

-

Senyor Joan Basagañas i Camps, president de l’Àrea de planificació territorial,
habitatge i medi ambient, que actuarà com a president de la Mesa. En cas de no
poder assistir actuarà com a suplent el senyor Lluis Monfort Peligero, regidor de
medi ambient, gestió de residus i espai natural
Senyor Luis López García, Secretari General, que actuarà com a vocal de la
Mesa. En cas de no poder assistir actuarà la persona nomenada per delegació.
Senyor Juli Miquel Montabes Martínez, Interventor accidental, que actuarà com
a vocal de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà la persona nomenada per
delegació.
Senyora Margarita Rodríguez Rodríguez, Cap de contractació i assessorament
jurídic, que actuarà com a vocal de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà
com a suplent la senyora Ángeles Díez Palacios, jurista de la Corporació.
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RESOL:

-

Senyora Núria Palleres Ferrer, Cap de serveis i medi ambient, que actuarà com a
vocal de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà com a suplent, el senyor
Adolfo Marín Gutiérrez, tècnic de medi natural i residus.
Senyora M. Isabel Pelayo Domínguez, tècnica d’administració general que
actuarà com a secretària de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà com a
suplent, la senyora Silvia Bueno Gavín, tècnica administració especial.

Segon. Publicar aquesta modificació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant
Just Desvern.
Tercer. Ratificar aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se celebri.
Joan Basagañas Camps
ALCALDE ACCIDENTAL

Luis López García
SECRETARI ACCIDENTAL

Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica
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Intervenció: ASSABENTAT
Julio Miguel Montabes Martínez
INTERVENTOR GENERAL ACCIDENTAL
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