Acord del Consell Rector
De l’Organisme autònom d’educació musical de Girona

Fonament
La nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en el seu
article 326, preveu que en procediment obert, obert simplificat, restringit, de diàleg
competitiu, de licitació amb negociació i d’associació, els òrgans de contractació de les
administracions públiques estaran assistits per una mesa de contractació.
L’OALEMG actualment no té designada la composició dels membres de la mesa de
contractació i és voluntat d’aquest ens establir-ne la composició amb caràcter
permanent, per tal que pugui assistir als diferents òrgans de contractació, amb la
finalitat de dotar de major celeritat els diferents processos de licitació i aquelles
contractacions per les quals sigui necessària una mesa.
És per tot això, i vist l’informe del director de l’Escola Municipal de Música, que es
proposa l’acord següent.
Proposta d’acord

1. Aprovar l’establiment amb caràcter permanent de la mesa de contractació que ha
d’assistir als diferents òrgans de contractació de l’OALEMG en els diferents
procediments de licitació tant obert, obert simplificat, restringit, de diàleg competitiu, de
licitació, si s’escau, i associació per la innovació.
2. Establir la composició de la mesa de contractació següent:
- President/a:
- Vocal:
- Vocal:

- Vocal:
- Secretari/ària:

Regidor/a d’Educació de l’Ajuntament de Girona o persona en
qui delegui
El secretari general de l’Ajuntament de Girona, o en el seu cas el
vicesecretari o altre/a lletrat/da de serveis jurídics
L’interventor de l’Ajuntament de Girona, o en el seu cas la
viceinterventora o qui tingui atribuïdes les funcions de control
econòmic-pressupostari
El/la director/a de l’Escola Municipal de Música o persona en
qui delegui
El/la secretari/ària de l’Organisme Autònoms Local d’Educació
Musical de Girona o persona en qui delegui

3. Per a l’adequada composició de la mesa de contractació hauran d’assistir la majoria
absoluta dels seus membres, i en tot cas serà preceptiva la presència de la persona en
qui recau la Secretaria i l’Intervenció de l’Ens, així com la Presidència, o de les
persones suplents de qualsevol d’elles.
4. Publicar el present acord en el perfil del contractant de l’OALEMG
5. Notificar aquesta resolució als membres titulars i suplents de la mesa de
contractació

Girona, 9 d’abril de 2018
La presidenta executiva,

Isabel Muradàs i Vázquez

