DECRET
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ATENEU ENTRE
MAJOR I CATALUNYA. EXP. AUM 2018 116
En data 28 de desembre de 2018, aquesta Regidoria va aprovar l’inici de la
contractació, per procediment obert simplificat, de les obres de reurbanització del carrer
Ateneu entre Major i Catalunya.
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.
Havent-se observat una errada material en la composició de de la Mesa de Contractació
i d’acord el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques
poden rectificar en qualsevol moment d’ofici els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
De conformitat amb el que estableix Disposició Addicional Segona de la LCSP, la
competència correspon a l’alcalde però per decret d’Alcaldia de data 20 de juliol de
2015 i la seva modificació en data 18 de juny de 2018, aquesta competència resta
delegada en el regidor- president de l’Àrea de planificació territorial, habitatge i medi
ambient, en conseqüència aquesta Regidoria,
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Primer. Aprovar la modificació de la part dispositiva vuitena del Decret de data 28 de
desembre de 2018, relatiu a la composició de la Mesa de Contractació de la licitació de
les obres de reurbanització del carrer Ateneu entre Major i Catalunya restant designada
la Mesa de la forma següent:
-

Senyora Margarita Rodríguez Rodríguez, Cap de contractació i assessorament
jurídic, que actuarà com a presidenta de la Mesa. En cas de no poder assistir
actuarà com a suplent la senyora Maria Isabel Pelayo Domínguez, jurista de la
Corporació.

-

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.

-

-

Senyor Jordi Tornay i Gómez, Cap de Via Pública i infraestructures que actuarà
com a vocal de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà com a suplent el
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RESOL:

senyor José Luís Martínez Martínez, Cap de Personal i Organització de la
Corporació.
-

Senyora Ángeles Díez Palacios, tècnica jurista 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. Comunicar telemàticament aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Generals,
Economia i Sostenibilitat, als efectes oportuns.
Així ho mana i signa el regidor- president de l’Àrea de planificació territorial, habitatge
i medi ambient, a la data de la seva signatura digital, de la qual cosa, jo, com a persona
amb funcions atribuïdes de Secretaria dono fe.
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Sant Just Desvern, a la data indicada al peu de la signatura electrònica.
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