DECRET 217/2018
PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS)
Vist que per Acord de la Junta de Govern Local pres en sessió del dia 7 de març de 2018,
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 2018, 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 21 de
març de 2018, i dins el termini concedit 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.
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
2018,que queda constituïda de la forma següent:
-

President: Pere Pons i Vendrell (Alcalde)
Suplent: Carles Morgades Àguila (Regidor)

-

Vocal 1: Maria Sanpere Herrero (secretària-interventora)
Suplent: Elisenda Vendrell Vendrell (aux. adm.)

-

Vocal 2: Pedro Garcia Navarro (Tècnic d’esports)
Suplent: Elisabet Rodríguez Romeu (aux. adm.)

-

Vocal 3: Natàlia Gibert Colet (adm.)
Suplent: Esther Nieto Barranco (aux. adm)

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

Segon.- 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, 18 d’abril de 2018.

Pere Pons Vendrell

Davant meu

Alcalde-President

La secretària-interventora

