DECRET 78/18
Atès el volum d’activitat contractual a l’Ajuntament es considera la conveniència de
dotar-se d’un òrgan auxiliar dels òrgans de contractació i crear una Mesa única de
Contractació amb una composició que complirà amb els requisit establerts a la Disposició
Addicional segona, apartat 7è de la llei 9/17, de Contractes del sector públic. En el cas que
algun dels vocals no siguin funcionaris de carrera, és degut a que en l’àrea o departament,
no hi ha cap personal ocupant aquests lloc de forma definitiva.
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 es competència de l’Alcalde el nomenament dels components de la Mesa
HE RESOLT
Primer.- Aprovar l’establiment, amb caràcter permanent, de la Mesa 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.
Segon.- Establir la composició següent de la Mesa:
- President: El tinent d’Alcalde 1r: Sr. Josep Sánchez i Camps
Suplent: El regidor delegat de via pública: Sr Àngel Castillo i Vallcorba
- Vocals:
*La secretària general de la corporació, Sra. M Carmen Gómez Muñoz-Torrero i
suplent la tècnica de serveis generals Gemma Garcia Ramos.
* La interventora de la corporació, Sra. Marta Ginesta i Graell i suplent el TAG Sr.
Albert Rodòn i Bonany
* La cap de l’àrea de serveis personals, Sra. Alicia Muns i Terrats i suplents per
ordre: el cap de la policia Sr. Fco. Javier Reina García, la cap de serveis tècnics Sra.
Laura Subirà i Comas i la coordinadora de benestar social Sra. Elisenda Floriach i
Robert.
* El regidor del grup PdeCat Sr. Lluis Campasol i Terrats i suplents per ordre: Sr.
Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Sra. Angels Castillo i Campos i Sr. Ramón
Planas i Freixas
- Secretari: La tècnica de secretària Sra. Gemma Garcia Ramos i suplent l’administrativa
de secretaria Sra. Pilar Torrrent i Foz.
_____

Tercer.- Que per l’adequada composició de la mesa, hauran d’assistir la majoria absoluta
dels seus membres i, en tot cas, serà preceptiva la presència de la Secretària i de la
Interventora municipal, així com del President, o del suplent de qualsevol d’ells.
Quart.- La present resolució tindrà efectes a partir de l’endemà de la signatura i es
publicarà al Perfil del contractant de l’Ajuntament.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als membres titulars i suplents de la Mesa.
Sisè.- 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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_____

Davant meu
La secretària
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