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DECRET 

5341/2015 de 3 de juliol 

Assumpte: Creació i composició de la Mesa de Contractació. 

Òrgan: Secretaria General 

 

 

Atès el que disposa l'article 320 i la Disposició Addicional segona apartat 10 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, de Contractes de les Administracions Públiques, pel que fa a la constitució de 

la Mesa de Contractació i assistència a l'Òrgan de Contractació per a l'adjudicació dels 

contractes. 

 

 Atès el que disposa l'article 276 de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, Municipal i de Règim Local de 

Catalunya i l'article 113.3 del Text Refós de disposicions vigents en matèria de règim local de 

1986. 

 

 Atès el que disposen els Plecs de Condicions Administratives Generals per a les contractacions 

i aprovats pel Ple Municipal d'aquest Ajuntament el dia 14 de setembre de 1995. 

  

En virtut  de les facultats que m'atorga l'article 21 de la LBRL,  RESOLC :  

 

 Primer.-  Constituir, amb caràcter fix, l'esmentada Mesa, que quedarà composta de la següent 

manera: 

 
       Presidència:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC), tinent d’Alcalde de l’àrea de Serveis Centrals. 

Suplent: Núria Moreno Romero (PSC), tinent d’Alcalde de l’àrea de Gestió de l’Espai Públic. 

 

Vicepresident:  Miquel Rey i Castilla, tinent d’Alcalde de l’àrea d’Ocupació i Promoció Econòmica (CiU) 

                         Suplent: Núria Calpe  (CiU), tinent d’Alcalde de l’àrea de Territori i Sostenibilitat. 

 

Vocals:             1 representant  del grup municpal d’ERC 

              Suplent: 

             1 representant del grup mubicipal VoleMataró 

              Suplent 

              1 representant  del grup municpal de C’s 

               Suplent: 

               1 representant  del grup municpal de la CUP 

                Suplent: 

               1 representant  del grup municpal del PPC 

                Suplent: 

               Secretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui 

               L'Interventor de Fons Municipals o funcionari en qui delegui, amb veu però sense vot. 

  

Secretaria:           La Cap del Servei de Compres i Contractacions. 
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Els representants dels grups municipals d’ERC, VoleMataró, C’s, CUP i PP, i els seus 

respectius suplents, seràn comunicats pels portaveus dels grups al president de la mesa de 

Contractació, el qual ho comunicarà a la primera sessió de la Mesa per coniexement dels 

membres de la Mesa. 

 

 Segon.- Els vots dels vocals representants de cada grup municipal tindràn una ponderació 

idèntica a la del nombre de membres que cada un d’ells tingui en el Ple de l’Ajuntament. El vot 

de l’Interventor i el Secretari, o persones que els substitueixin, serà en canvi personal. 

 

Tercer.- La Mesa de Contractació, com a òrgan d’assistència,  desenvoluparà les funcions que li 

atribueixen els articles 320 i concordants del text refòs de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques i la resta de normativa d’aplicació de Contractació de les 

Administracions Públiques.  

  

Quart.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que 

celebri i publicar la constitució de la Mesa General de Contractació al Perfil del Contractant. 

 

  

 

 

 

L'Alcalde 

David Bote Paz 

En dono fe,  

El Secretari General 

Manuel Monfort Pastor 

 


