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AJUNTAMENT DE LLEIDA
CONTRACTACIÓ

Edicte modificar delegació presidències Mesa Contractació

Unitat Administrativa: Servei de Contractació
Departament impulsor: Contractació

Pel de Ple de data 26 de novembre de 2021, es va prendre l’acord següent:

“12.  Aprovació  de modificació  de la  delegació  de la  presidència  de la  mesa de contractació  de  forma
ordinària, acordada pel ple municipal en data 19 de juny de 2020

Vista la proposta de la regidora de Presidència, amb 24 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC,
JxCat Lleida, Comú de Lleida, PP i el regidor i regidora no adscrits Sr. Sergio González i Sra. María Burrel i
2 abstencions del regidor i regidora no adscrits Sr. José Mª Córdoba i Sra. Ángeles Ribes, s’acorda:

1r. Modificar la composició de la Mesa de contractació, incorporant un vocal i modificant la delegació de la
Presidència  de  la  Mesa  de  contractació  de  forma  ordinària,  per  aquest  ordre,  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, quedant la composició de la Mesa de contractació de la forma següent:

► President: Il·lm. Sr. Alcalde, o per delegació, la regidora Sra. Jordina Freixanet Pardo, la regidora Sra.
Sandra Castro Bayona i la regidora Sra. Montserrat Pifarré Torres, per aquest ordre.

► L’interventor/a de la Corporació o funcionari que el substitueixi.

► El/la secretari/a de la Corporació o funcionari que el substitueixi.

►  El/la  Cap  de  la  Unitat  Tècnica  de  Contractació  o  un  funcionari  de  carrera  o  personal  laboral  del
departament de contractació que el substitueixi.

Secretaria: Indistintament, el/la Cap Servei jurídic de Contractació, el/la Cap de la Secció de Contractació, o
el/la funcionari que els substitueixi.

2n. Notificar el contingut del present acord a totes les persones afectades, a la presidència i secretaria de la
Mesa, als responsables del  Servei  de Contractació, al  Coordinador General  i  Econòmic i  a la regidoria
corresponent.

3r. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Perfil del contractant i en el Butlletí Oficial de la Província.”

Lleida, en la data de la signatura electrònica
L’Alcalde
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