Ajuntament de l’Escala
vila marinera

N’Agustí Garcia i Andrés, Secretari de l'Ajuntament de L'Escala (Girona),
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local de data 18 d'abril de 2018, va acordar, entre d’altres, el
següent acord:
Vista la licitació per a la contractació dels serveis de Casal i casaliu de l'Escala.

En aquest sentit, es designa com a membres de la Mesa per a la licitació del contracte
de serveis de Casal i Casaliu de l’Escala a la Sra. Mariona Muñoz, regidor de l'àrea,
com a Presidenta de la mesa; la Sra. Thaïs Sues, tècnica de l’àrea de Joventut, 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,
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Vist que en la clàusula desena dels plecs de clàusules administratives es regula la
mesa de contractació, que d’acord amb la disposició addicional segona del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic s’haurà de composar almenys, per quatre
vocals d’ entre els quals hi ha d’haver el secretari o la persona que tingui atribuïda la
funció de l’assessorament jurídic i l’ interventor, així com aquells que es designin per
l`òrgan de contractació.

S’ACORDA:
PRIMER.- Designar els membres de la mesa proposats en el cos de l’escrit per a la
licitació del contracte dels serveis de Casal i Casaliu de l'Escala.
SEGON.- Convocar la mesa de contractació pel divendres 20 d'abril a les 12h a la
Sala de Plens de l’Ajuntament.

Vist i Plau,
L'ALCALDE
Victor Puga López
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I perquè consti, lliuro el present certificat amb el vist-i-plau, del Sr. Alcalde-President de la
Corporació, a data de signatura electrònica.
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