EDICTE
Es fa públic que per resolució de l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Balenyà de dates 3 i 5 de
setembre de 2013 s’ha decretat el següent:
“ANNA MAGEM i MARSÓ, Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Balenyà.
Atès que ha finalitzat el termini per a la presentació d’instàncies per a la concessió del servei de
manteniment i vigilància del pavelló poliesportiu municipal i les pistes de tennis, i en compliment
del que estableixen les bases de selecció.
Primer- Disposar que la mesa de contractació efectuï l’obertura dels sobres en les següents
dates i horaris:
Sobre
Sobre núm.1

Dia
09/09/2013

Hora
11:00 hores

Sobre núm.2

12/09/2013

11:00 hores

Sobre núm.3

16/09/2013

11:00 hores

Lloc
Ajuntament
Balenyà
Ajuntament
Balenyà
Ajuntament
Balenyà

Pública
de

No

de

Sí

de

Sí

Segon.- D’acord amb les bases de la convocatòria, la mesa de contractació que ha d’intervenir
en l'esmentat procés de licitació estarà integrada pels següents membres:
Presidenta titular:
President suplent:

Sra. Anna Magem i Marsó
Sr. Josep Sallent i Font

Vocals:
Sra. Rosa Sala i Domingo
Sra. Mercè Clotet i Bonsfills
Sra. Mariona Mauri i Pardo
Sra. Pilar Viñas i Codina
-Secretari de l’ajuntament o persona en qui delegui
Tercer.- En cas de no existir cap reclamació ni recusació per les causes previstes als articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre contra els seus membres, la mesa de contractació
es constituirà el proper dia 9 de setembre 2013 a les 11:00 a l'Ajuntament de Balenyà.
Quart.- Disposar la publicació de la present resolució al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, al
perfil del contractant de la pàgina web i notificar-la als licitadors.”
“ANNA MAGEM i MARSÓ, Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Balenyà.
Atès que ha finalitzat el termini per a la presentació d’instàncies per a la concessió del servei de
manteniment i vigilància del pavelló poliesportiu municipal i les pistes de tennis, i en compliment
del que estableixen les bases de selecció.
Atès que per decret 136/13, de 3 de setembre de 2013, van establir-se les dates i horaris de
l’obertura de sobres i els membres de la Mesa de Contractació.
Atès que en data 4 de setembre de 2013 la Sra. Mariona Mauri ha sol·licitat ser substituïda com
a membre de la Mesa de Contractació per vincle familiar amb un dels licitadors,

HE RESOLT:
Primer- Substituir com a vocal de la Mesa de Contractació del procediment de licitació per a la
concessió del servei de vigilància i manteniment del pavelló i de les pistes de tennis la Sra.
Mariona Mauri i Pardo per la Sra. Fina Catot i Ginesta.
Segon.- Notificar el present decret als licitadors i publicar-lo a la pàgina web i al tauler
d’anuncis.”
Balenyà, 5 de setembre de 2013
L’alcaldessa,
Anna Magem i Marsó

