Carrer de la Duquessa d’Almodóvar, 3 • C.P. 03740
Telèfon, 96 575 60 89 • Fax, 96 575 66 35
E-mail: info@gatadegorgos.org • Web: www.gatadegorgos.org
CIF nº P-0307100-H • R.E.L. nº 01030710

L’òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de Contractació, que segons l’acord
plenari d’ú de desembre de 2009 tindrà la següent composició:
“President: Sra. Alcaldessa, D. Ana Mª Soler Oliver.
President suplent: Primera Tinent d’Alcalde, D. Mª Teresa Signes Caselles
Vocals de lliure designació:
Primer: Segon Tinent d’Alcalde, D. Antonio Pons Garcia. Suplent: Tercer Tinent
d’Alcalde, D. Jesús Palacios Torres.
Segon: Quart Tinent d’Alcalde, D. José Signes Ferrer. Suplent: Regidora
delegada de Governació, D. Mª Jesús Salvá Monfort.
Vocals de designació legal:
Primer: La Secretaria de l’Ajuntament, D. Teresa Roig Mas. Suplent auxiliar
administrativa llicenciada en dret, D. Noelia Martínez Pons
Segon: El Interventor General. Suplent la Tresorera de l’Ajuntament, D.
Almudena Martínez Gomar.
Secretari titular: Administratiu adscrit a Secretaria General, D. Carles Martí Gilabert.
Suplent : Auxiliar administratiu adscrit a Secretaria General, D. Antonia Monfort Mulet.
TERCER: Si ho requerira el contracte es podran convocar assessors, funcionaris, informes
internes i externs sense que siguen membre de la Mesa amb l’única funció d’informar i
assessorar de manera no vinculant als seus components.
QUART: Convocatòria i sessions, per a la vàlida constitució es requerirà la presència del
secretari i President ( o de qui els substituïsca) i la majoria absoluta de membres.
QUINT: Votacions, els acords s’adoptaran per majoria de vots. En cas d’empat ho dirimirà el
vot de qualitat de l’alcalde.
SEXT: Actes, de cada sessió s’alçarà acta que s’entendrà aprovada en la mateixa sessió llevat
de discrepàncies en el contingut i redacció que es sotmetrà a rectificació i si és el cas aprovació
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en la següent sessió.
SÈPTIM: Publicació i entrada en vigor. Este acord sortirà efectes des de la data de l’adopció,
publicant-se en BOP i perfil del contractant.”
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