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Contractació

DECRET D’ALCALDIA
NÚM. 245/20
NOMENAMENT DE LA SRA DIANA ROGE SOLSONA COM A VOCAL
INTERVENTOR DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SITGES
Antecedents:
1.
El lloc de treball d’interventor/a de l’Ajuntament de Sitges, reservat a personal
funcionari d’habilitació estatal, grup A1, d’acord amb la plantilla i la relació de llocs de
treball vigent.
2.
En data 30 d’octubre de 2019 , per Decret número 1192/19, es va nomenar
Interventora Accidental a la Sra. Silvia Rodríguez Sánchez, amb efectes 29/10/2019 i
mentre no es cobreixi la plaça per una persona d’habilitació estatal.
3.
En data 28 de gener de 2020, per Decret d’Alcaldia número 1567/19 de
l’Ajuntament de Sitges, es va sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local
(DGAL) la comissió de serveis de la senyora Diana Rogé Solsona, per ocupar el lloc
de treball d’interventor/a a l’Ajuntament de Sitges a partir del dia 01 de febrer de 2020.
En la mateixa sol·licitud es fa constar per Decret d’Alcaldia número 2020/50, de data
24 de gener de 2020, la conformitat de l’Ajuntament de Cubelles i la conformitat de la
funcionària interessada.
4.
En data 31 de gener de 2020, per Resolució número 49/2020 de la Direcció
General d’Administració Local, es va concedir una comissió de serveis a la senyora
Diana Rogé Solsona per ocupar el lloc de treball d'intervenció de classe primera de
l’Ajuntament de Sitges, reservat a personal funcionari d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, subescala d'intervenció tresoreria, categoria superior .
5.
En data 24/02/2020, per Decret de l’Alcaldia núm 191/20 de l’Ajuntament de
Sitges, es resol:
“PRIMER.- Aprovar el cessament del nomenament d’Interventora Accidental de la
Sra. Silvia Rodríguez Sánchez, per Decret d’Alcaldia número 1192/19, amb efectes
retroactius del 31 de gener de 2020, que no lesionen drets ni interessos legítims.
SEGON.- Aprovar els efectes de la comissió de serveis acordada per la resolució
número 49/2020 de la DGAL a la senyora Diana Rogé Solsona, per ocupar el lloc de
treball d'intervenció de classe primera de l’Ajuntament de Sitges, reservat a personal
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala
d'intervenció tresoreria, categoria superior, amb efectes retroactius des del dia 1 de
febrer de 2020 atès que no lesions drets ni interessos legítims. Aquesta comissió de
serveis té una durada màxima d’un any, prorrogable per un any més, prèvia sol·licitud
de l’Ajuntament interessat, en cas de no haver-se cobert el lloc de treball amb caràcter
definitiu.”
Normativa aplicable:
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1. Atesa la Llei 9/2017 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP) i més concretament de conformitat amb l’article 326 “Meses de
contractació”, en el que s’estableix que els òrgans de contractació hauran d’estar
assistits per una mesa de contractació en els procediments oberts, obert
simplificat, restringits, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació i
d’associació per a la innovació. En els procediments negociats en què no calgui
publicar anuncis de licitació, la constitució de la mesa és potestativa per a l’òrgan
de contractació, tret de si es fonamenta en l’existència d’una urgència imperiosa
prevista per la lletra b) 1r de l’article 168, en el qual és obligatori constituir la mesa.
En els procediments a què es refereix l’article 159.6, és igualment potestativa la
constitució de la mesa.
2. Atès que la Disposició Addicional segona, apartat 7 de la mateixa, estableix la
regulació específica pel que fa a les Entitats Locals, d’acord amb el següent:
“La mesa de contractació ha d’estar presidida per un membre de la corporació o
un funcionari d’aquesta, i n’han de formar part, com a vocals, el secretari o, si
s’escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament
jurídic, i l’interventor o, si s’escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïdes la
funció de control econòmic pressupostari, així com els altres que designi l’òrgan de
contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de
la corporació, o membres electes d’aquesta, sense que el seu nombre, en total,
sigui inferior a tres. Els membres electes que, si s’escau, formin part de la mesa de
contractació no poden suposar més d’un terç del total de membres d’aquesta. Ha
d’actuar com a secretari un funcionari de la corporació.”
.../...
En cap cas el personal eventual pot formar part de les meses de contractació
ni emetre informes de valoració de les ofertes. Pot formar part de la mesa personal
funcionari interí únicament quan no es disposi de funcionaris de carrera prou
qualificats i així ho acrediti l’expedient.
La composició de la mesa s’ha de publicar en el perfil de contractant de l’òrgan
de contractació corresponent. “
3. Atès el Reial Decret 817/2009 de 8 de maig pel que es desenvolupa parcialment la
LCSP que en els seus articles 21 a 24 regula la composició i funcions de les
meses de contractació.
Fonaments:
Atesa la Resolució de la Direcció General d’Administració Local (DGAL) número
49/2020, de data 31 de gener de 2020.

Atès el Decret de l’Alcaldia NÚM. 191/20 de data 24/02/2020 de COMISSIÓ DE
SERVEIS D’UNA FUNCIONARIA D'HABILITACIÓ ESTATAL, LA SENYORA D.R.S.,
DE L'AJUNTAMENT DE CUBELLES, PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL VACANT
D'INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE SITGES, CATEGORIA SUPERIOR,
GRUP A1.
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
Vist les conclusions de la proposta de decret.
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En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
DECRETO:
PRIMER.- Aprovar el nomenament de la senyora Diana Rogé Solsona, Interventora
de l’Ajuntament de Sitges, com a vocal titular de les Meses de Contractació, passant a
ser suplents 1er i 2on respectivament, els funcionaris adscrits a la Intervenció General,
Sra. Silvia Rodríguez Sánchez i Sr. Josep Mª Padrol Espina.
SEGON.- Fer públic el present nomenament al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Sitges a l’apartat “avisos” de la Mesa de Contractació en els expedients de licitació que
es puguin veure afectats.
Ho mana i signa l’Il·lma. Alcaldessa,
AURORA CARBONELL I ABELLA
Alcaldessa
Als sols efectes de la comprovació formal de l’expedient.
No requereix d’informe preceptiu del secretari
(art 3 Decret 128/2018, de 16 de març).
Secretaria General
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