
 

Resolució d'Alcaldia
Expedient núm. : 303/2014
Procediment: Contracte de Serveis d'esports de socorrisme i monitoratge d'activitats 
aquàtiques i terrestres
Data d'Iniciación:23 / juliol / 2014

 

   RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 9 de desembre 
de  2014,  va  aprovar  l'expedient  número  303/2014  de  contractació,  mitjançant 
procediment  obert,  del  contracte  de Serveis  d'esports  de socorrisme i  monitoratge 
d'activitats aquàtiques i terrestres, amb un pressupost de 138.000 euros sense IVA.

Realitzats els actes d'instrucció, en data 18 de desembre de 2014 va ser publicat 
l'anunci de licitació al BOP i al Perfil del contractant, finalitzant el període de licitació el  
passat dia 2 de gener de 2015, per la qual cosa de conformitat amb la clàusula onzena 
i següents del Plec de condicions administratives particulars que regeix el procediment
 

RESOLC
 
Primer.  Ordenar que la Mesa de Contractació es constitueixi el dia 13 de gener de 
2015 a les 13 hores,  per a l'obertura i  qualificació documental de les proposicions 
presentades (sobres A) i,  si  s'escau, per l'obertura de la documentació ponderable 
mitjançant judicis de valor (sobres B).
 
Segon. Disposar la composió següent de la Mesa de contractació:

a) Presidència: El Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno, tinent d'alcaldessa primer, per 
delegació de la Sra. Alcaldessa.
b)  Vocals:  Sra.  Raquel  Gracia  Peral,  tinent  d'alcaldessa  segona;  Sr.  Raul  López 
Borrás, interventor accidental; Sra. Carme Coll Gaudéns, secretària municipal o, per 
delegació, el Sr. Miquel Sánchez Laguna, técnic d'administració general; Sr. Salvador 
Avià Faure, coordinador de l'Àrea d'Acció Social i Cultural; la Sra. Marta Rosàs Llopart, 
tècnica del Servei d'Esports.
c) Secretària: Sra. M. Dolors Castro Collado, funcionària de la corporació per delegació 
de la secretària municipal.

Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant per a general coneixement 
dels interessats.

Així  ho  mana  i  ho  signa  alcaldessa,  Eva  María  Menor  Cantador,  alcaldessa  de 
l'Ajuntament. 

Badia del Vallès, 5 / gener / 2015; document signat electrònicament.
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