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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2019013365

Atès que de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, que en el seu article 326 preveu que en el procediment obert, obert
simplificat, restringit, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació i d'associació, els
òrgans de contractació de les Administracions Públiques estaran assistits per una
Mesa de Contractació.
Atès que la Mesa de contractació es pot constituir amb caràcter permanent o de
manera especifica per a cadascun dels procediments de licitació, tal i com es deriva de
la Disposició Addicional segona, apartat 7è de la LCSP, per Decret de l'Alcaldia de 6 de
març del 2018, en el marc de l'expedient del cartipàs municipal es va aprovar amb
caràcter permanent la composició de la mesa de contractació en els procediments de
contractació que celebri l'Ajuntament.
Atès que amb data 15 de juny del 2019, ha tingut lloc la sessió constitutiva de la
Corporació Municipal.
Atès que una vegada finalitzat un mandat queda sense efecte el Cartipàs municipal
aprovat en el marc del mateix i fins a l'aprovació del nou, pel que a data d'avui no hi ha
un Cartipàs vigent.
Atès que en els plecs de clàusules administratives particulars dels procediments de
licitació que es troben en tràmit, consta que "La mesa de contractació està nomenada
amb caràcter permanent i composada pels membres que així determina el cartipàs
municipal, en els termes que preveu la disposició addicional segona de la LCSP."
I vista l'existència de procediments de licitació en tràmit, i que requereixen de la
celebració de meses de contractació.
Atès que els membres de les meses de contractació, d'acord amb l'article 326.4 de la
LCSP, seran nomenats per l'òrgan de contractació.
Atès el que disposa la D.A. Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, en el seu número 7 en quant a la composició de les meses de
contractació en l'àmbit de l'Administració local, precepte que té la consideració de
bàsic.
Atès al que disposa l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, en el seu número 3, pel que fa a la constitució de la mesa.
De conformitat amb el que disposa l'art. 21 del Reial Decret 817/2009, de 17 de maig,
pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, precepte que no contradiu la D.A 2 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i desenvolupa i precisa
la composició de les meses de contractació.
Atesa l'existència de dos òrgans amb facultats en matèria de contractació en l'àmbit de
l'Administració municipal ( Alcalde- amb facultats per delegar la competència a la JGL i Ple de la Corporació ), en els termes de la Disposició addicional segona de la LCSP.
D'acord amb el previst a l'article 9 de la llei 40/2015, d'1 d¡octubre, de Règim Jurídic del
sector Públic, que regula la delegació de competècnies, i d'acord amb el previst a
l'article 56.3 del RDL 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal de Règim Local.
Per totes aquells procediments de contractació que es trobin en tràmit, i siguin
competència de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament per ostentar la condició d'òrgan
de contractació, en els termes de la disposició addicional segona de la LCSP i, fins a
l'aprovació d'un nou cartipàs municipal, que inclogui la constitució de la mesa de
contractació amb caràcter permanent, es proposa
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DECRETO
Primer.- AJORNAR la celebració d'aquelles meses de contractació quina seva
composició responia a l'organització municipal existent abans de la constitució de la
nova Corporació.
Segon.- APROVAR l'establiment amb caràcter permanent de la Mesa de Contractació
que ha d'assistir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament per ostentar la condició
d'òrgan de contractació, en els termes de la disposició addicional segona, en els
diferents procediments de licitació tant oberts, obert simplificat, restringit, de diàleg
competitiu, de licitació amb negociació si s'escau i associació per la innovació, , mentre
no es determini la nova organització municipal arrel de l'aprovació del nou Cartipàs
municipal derivat de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig del 2019 i
constitució de la nova Corporació amb data 15 de juny de 2019.
Tercer.- ESTABLIR la següent composició de la Mesa de Contractació:
President:
Alcaldessa- Presidenta de la Corporació.
Vocals:
1. El Secretari General de la Corporació, o en el seu cas el Vicesecretari o altre/a
lletrat/da de serveis jurídics.
2. L'Interventor de la Corporació municipal o en el seu cas la viceinterventora.
3. El/la cap d'àrea, servei o secció corresponent en funció de la matèria objecte del
contracte, o en el seu cas, un tècnic de l'Àrea competent en funció de la matèria
objecte del contracte.
4. La Cap de Contractació o en el seu cas un/a tècnic/a del servei de contractació i
compres de la Corporació, tant siguin funcionaris de carrera com interins, com personal
laboral, atesa la manca d'existència de funcionaris de carrera suficientment acreditats.
Secretari :
Un/a funcionari/a del servei de contractació i compres de la Corporació municipal o, en
el seu cas, un/a funcionari/a de l'Àrea de Règim Interior
Quart.- Per a l'adequada composició de la Mesa de Contractació hauran d'assistir la
majoria absoluta dels seus membres, i en tot cas serà preceptiva la presencia del
Secretari i de l'Interventor de la Corporació municipal així com del President, o del
suplent de qualsevol d'ells.
Cinquè.- DELEGAR en la Sra. M.Angels Planas i Crous la competècnia per presidir les
meses de contractació, l'establiment de la qual es determina en la presnet resolució,
mentre no es determini la nova organització municipal arrel de l'aprovació del nou
Cartipàs municipal derivat de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig del
2019 i constitució de la nova Corporació amb data 15 de juny de 2019. Atès que es
tracta d'una delegació específica, la mateixa quedarà sense efecte una vegada s'hagi
determinat la constitució de la mesa de contractació amb caràcter permanent, derivada
de la nova organització municipal.
Sisè.- Publicar el present acord en el BOP, en compliment del que disposen els
articles 9 de la llei 40/2015 i l'article 44.2 del ROF.
Setè.- PUBLICAR el present acord en el Perfil del contractant de l'Ajuntament.
Vuitè .- NOTIFICAR la present resolució als membres titulars i suplents de la Mesa de
Contractació.

Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir
Traspassat a la revisió tècnica en data 18 de juny de 2019
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