1 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRAT EL DIA 17 DE GENER DE
2018

A la Casa de la Vila, essent les nou hores i dos minuts del dia disset de gener de dos
mil divuit, prèvia convocatòria practicada a l'efecte, es reuniren els Srs. membres del Ple
Corporatiu que es relacionen a continuació.

Josep Bofill i Testart
Xavier Ballesta i Ros
Mariona Muñoz i Diaz
Robert Figueras i Sala
Marta Rodeja i Coloma
Àngel Rodriguez i Llistosella
Etna Estrems i Fayos
Ramona Viella i Bosch
Rafael Lopez i Vacas
Carles Carlà i Barbero
Ma. Isabel Calderon i Carmona
Montserrat Caldés i Torrent
Excusats:
Víctor Puga i López
Laia Oriol i Bonachera
Robert Bosch i Bruguera
Juan Ball-llosera i Llagostera
Vacant:
Grup de CIU: un Regidor

Presideix el 1er. Tinent d'Alcalde, Sr. Josep Bofill i Testart, assistit pel Secretari, Sr.
Agustí Garcia i Andrés, i per la Interventora accidental, Sra. Joana Fernández i Manjón.

1.- DESIGNAR ELS MEMBRES DE LA MESA PER A LA LICITACIÓ PER
L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA PLATGES, 2018 – 2021.
Vist que per acord de Ple de 4 de desembre de 2017 s’aproven els plecs de clàusules
administratives i tècniques per a la licitació del contracte per l’explotació del serveis de
temporada a les platges de l’Escala 2018-2021.
Vist art. 326 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 la mesa de
contractació estarà constituïda per un President, els vocals que es determinin reglamentàriament, i un Secretari.
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Vist que els membres de la mesa han d’estar designats per l’òrgan de contractació,
que en aquest cas és el Ple de la Corporació.
En aquest sentit, es proposa designar com a membres de la Mesa per a la licitació del
contracte per l’explotació del serveis de temporada a les platges de l’Escala 2018-2021 al
Sr. Àngel Rodríguez i Llistosella, regidor de l’àrea de Medi Ambient, com a President de
la mesa; el Sr. Carles Casellas, Cap de Serveis Públics; Sr. Jordi Piqué, de Serveis
Tècnics, la Sra. Ariadna Vilà Quintana, tècnica jurídica, així com al Secretari Sr. Agustí
García Andrés o persona en qui delegui i la Interventora accidental Sra. Joana Fernández
Manjón o persona en qui delegui.
Per l’exposat, i d’acord amb la normativa que és d’aplicació, Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova la llei de contractes del sector públic,
S'ACORDA, per majoria absoluta:
PRIMER.- Designar els membres de la mesa proposats en el cos de l’escrit per a la
licitació del contracte per l’explotació del serveis de temporada a les platges de l’Escala
2018-2021.
SEGON.- Convocar la mesa de contractació pel dimecres 17 de gener a les 10.00h a
la Sala de Plens de l’Ajuntament.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les nou hores i trenta-cinc
minuts. EN DONO FE.
L’ALCALDE

EL SECRETARI
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