DECRET 143/2017
LLORENÇ ROS I PEIRÓN, ALCALDE ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS)

Vist que per Acord de la Junta de Govern Local pres en sessió del dia 15 de febrer de 2017,
es va aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la concessió de l’ús
privatiu del dominin públic per a l’ explotació del servei de la piscina municipal d’Ordal, i
del bar ubicat dins la mateixa instal·lació, per la temporada d’estiu 2017, i es va disposar
l’inici de la corresponent licitació, amb aprovació del Plec de condicions.
Vist que la convocatòria del concurs s’ha publicat en el BOP de Barcelona del dia 16 de
marc de 2017, i dins el termini concedir de 15 dies, s’han presentat tres proposicions.
Vist el que es disposa en la clàusula 15 del Plec de condicions que regeixen el concurs, en
quant a la necessitat de designar els membres de la mesa de contractació i el dia i l’hora
d’obertura de les proposicions.
Per tot l’exposat, i en virtut de la competència que em reconeix el propi Plec de condicions,
RESOLC:
Primer.- Designar nominalment el membres de la Mesa de contractació per a l’adjudicació
de la concessió de l’ús privatiu del dominin públic per a l’ explotació del servei de la piscina
municipal d’Ordal, i del bar ubicat dins la mateixa instal·lació, per la temporada d’estiu
2017,que queda constituïda de la forma següent:

-

President: Llorenç Ros i Peirón (Alcalde accidental)
Suplent: Marcos Pérez López (Regidor)

-

Vocal 1: Maria Sanpere Herrero (secretària-interventora)
Suplent: Natalia Gibert Colet (aux. adm.)

-

Vocal 2: Pedro Garcia Navarro (Tècnic d’esports)
Suplent: Mercè Bosch Torres (adm.)

-

Vocal 3: Maria Vendrell Martí (adm.)
Suplent: Elisabeth Rodríguez Romeu (aux. adm)

Actuarà com a secretària de la Mesa, amb veu i sense vot, Elisenda Vendrell Vendrell (aux.
Adm.) i com a suplent la Marta Mestre Urpí (aux. Adm.).

SEGON.- Convocar la Mesa de Contractació pel proper dia 11 d’abril de 2017, a les 10:00
hores, a la sala de Govern de l’Ajuntament, per a procedir, en sessió privada, a l’obertura
del sobre A presentat pels licitadors (documentació administrativa).

TERCER.- Publicar aquest Decret en el taulell d’anuncis de la Corporació, en el web
municipal i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Subirats, per a general
coneixement.

Ho mano i signo a Subirats, 10 d’abril de 2016.

Llorenç Ros i Peirón
Alcalde accidental

Davant Meu,
La Secretària-interventora,

