Resolució de l’Alcaldia
Exp.: 2021/1516
Assumpte: Convocatòria mesa de contractació de la concessió demanial de parades
del Mercat Municipal de Teià

LUIS FERNANDO MARTÍNEZZURITA LACALLE
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24/11/2021 Secretari accidental

El proper dia 30 de novembre finalitza el termini per a la presentació d’ofertes al
procediment convocat per aquest Ajuntament per a l’adjudicació de la concessió demanial
de Parades del Mercat Municipal de Teià, iniciat segons Junta de Govern Local de data 21
d’octubre de 2021.
Per aquest motiu, de conformitat amb el que disposa el Plec de Condicions aprovat, s’ha
de convocar els membres de la Mesa de contractació que consten en la Clàusula 18a del
Plec de clàusules Administratives:
PRESIDENT
 Titular: Andreu Bosch Rodoreda, alcalde o regidor en qui delegui.
VOCALS
 Titular: Luis Fernando Martínez Zurita, secretari o persona que
legalment el substitueixi.
 Titular: Anna Moreno Castells, Interventora, o persona que legalment
la substitueixi.
 Titular: Lídia González Prado, tècnica de Recursos Humans o
persona que legalment la substitueixi.
SECRETARI/A
 Titular: Cristina Jiménez Vicente, administrativa Serveis Econòmics o
persona que legalment la substitueixi.
Resolc:

Segon: Convocar els membres de la Mesa el dia 9 de desembre, en acte no públic, a les
13.00 h al despatx de regidors, per constituir i reunir els membres de la mesa per
l’obertura dels sobres núm. 2 d’ofertes tècniques.
Tercer: Notificar aquesta Resolució als interessats.
Quart: Publicar al Perfil del contractant abans del 25 de novembre de 2021 la composició
de la Mesa.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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Primer: Convocar els membres de la Mesa pel dia 1 de desembre de 2021, en acte no
públic, a les 13.00 h al despatx de regidors de l’Ajuntament de Teià, per constituir i reunir
els membres de la mesa per l’obertura des sobres núm. 1 de documentació administrativa.
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