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AJUNTAMENT DE LLEIDA
Edicte de nomenament dels membres de la Mesa de Contractació de l’Ajuntament de Lleida
L’Ajuntament Ple en la sessió ordinària de 23 de març de 2018, per unanimitat va acordar ratificar el decret
d’Alcaldia de data 15 de març de 2018, el qual en la seva part dispositiva diu:
“1r. Nomenar els membres que formaran part de la Mesa de Contractació, a partir de la signatura de la
present resolució, per tal d’adequar-la a l’establert en el punt 7è de la Disposició Addicional Segona de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic, que quedarà de la forma següent:
President: Il·lm. Sr. Alcalde, o per delegació, la regidora Sra. Montserrat Mínguez i García.
L’interventor/a de la Corporació o funcionari que el substitueixi.
El/la secretari/a de la Corporació o funcionari que el substitueixi.
Secretaria: Indistintament, el/la cap de la Secció de Contractació, el/la cap de la Unitat Tècnica de
Contractació o el/la funcionari que els substitueixi.
2n. La Presidència de la Mesa serà de l’Alcalde, si bé delega la Presidència de forma ordinària en la
Regidora Sra. Montserrat Mínguez i García, sense perjudici de les delegacions que es puguin fer de forma
específica o alternativa o de l’actuació dels tinents d’alcalde amb caràcter accidental.
3r. Els representants electes de la Corporació seran convocats a la Mesa de Contractació per a la seva
assistència amb veu i sense vot, sense perjudici d’allò establert al Cartipàs municipal 2015-20119 aprovat
definitivament segons acord plenari de data 9 de juliol de 2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província
en data 27 de juliol de 2015.
Quan la Mesa de Contractació ho consideri oportú, podrà requerir l’assistència, amb veu i sense vot, dels
tècnics municipals corresponents.
4t. Notificar aquest acord als diferents membres i als responsables del Servei de Contractació, per al seu
coneixements i als efectes legals oportuns.
5è. Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària de l’Ajuntament de Lleida.
6è. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, als efectes
previstos en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i normativa
concordant”.
La qual cosa es fa publica als efectes previstos en l’article 70.2 de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim de local i normativa concordant.
Lleida, 5 d’abril de 2018
L’alcalde, Àngel Ros i Domingo
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