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Composició de les meses de contractació segons Decret de l’Alcaldia núm. 3472
de data 25/11/2015 i acord de la JGL de data 30 de novembre de 2015

Actuarà com a president de les meses de contractació, tant en qualitat de titular
com de suplent,  un funcionari  d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal.  En
aquells  supòsits  en  què  això  resulte  impossible  per  vacant,  absència  o malaltia,  actuarà  de
president un tècnic d’administració general, cap de la Secció de l’Àrea de Contractació o de
Serveis Públics, depenent de qui tramite l’expedient de contractació.

Actuaran com a vocals integrants de les meses de contractació, en qualitat de
vocals necessaris exigits per la norma corresponent, l’interventor general i el secretari general
(en cas d’absència, vacant o malaltia, les persones que legalment els substituïsquen). En qualitat
de vocal no necessari, actuarà el tècnic redactor del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
o els responsable del contracte (en cas d’absència, la persona que es designe com a substitut). 

Actuarà  com a secretari  de les  meses  de  contractació el  cap  de  la  Secció  de
Contractació o el tècnic de gestió de la dita secció, en els casos en què es tracte d’expedients de
contractació tramitats per aquesta secció (i en la seua absència, qui es designe com a substitut,
preferentment entre el personal de la secció). En els casos en què es tracte d’expedients de
contractació tramitats per aquesta secció, el cap de la Secció de Serveis Públics o el cap del
Negociat  de  Serveis  Públics  (i  en  la  seua  absència,  qui  es  designe  com  a  substitut,
preferentment d’entre el personal de la secció).

Per tant, les meses de contractació es compondran d’un president, tres vocals i un
secretari. Actuaran tots amb veu i vot, excepte el secretari, què únicament disposarà de veu.

Com a dia i hora de celebració de les meses de contractació es fixen els següents:

-Dimarts a les 12 hores.
-Dijous a les 12 hores.
-Amb  caràcter  extraordinari  es  podran  celebrar  meses  de  contractació  els

divendres a les 12 hores o quan hi haja circumstàncies necessàries.

La present  composició  de  les  meses  de  contractació  s’observarà  en  tots  els
casos  en què l’òrgan de contractació siga l’Alcaldia Presidència i la  Junta de Govern
Local. 

En els casos en què siga el Ple de la corporació l’òrgan de contractació, serà en
l’acord  relatiu  a  l’aprovació  de  l’expedient de  contractació  i  aprovació  dels  plecs
administratius i tècnics on caldrà observar aquesta composició de les meses.


