AJUNTAMENT DE VALLS

Mònica Bernal de Barbarà, secretari accidental de l’Ajuntament de Valls,
CERTIFICO:
Que a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament del dia 9 de gener de 2015 es van
adoptar, entre d'altres, el següent acord:
"Composició de la Mesa de Contractació i del Comitè d'Experts per a a la
valoració i resolució d'adjudicació corresponent al Plec de Clàusules del Servei
d'Atenció a Domicili SAD.
Atès que Plec de Clàusules del SAD, s'indica que la configuració de la Mesa de
Contractació i del Comitè d'Experts, serà determinada per l'òrgan contractant, sense
definir ni nombre (excepte en el cas del Comitè d'Experts que els estableix en 3) ni les
persones que hauran de formar-ne part.
La Junta de Govern Local acorda la següent composició d''aquests òrgans:
Mesa de Contractació.
President: L’alcalde o la persona en qui delegui
Vocals:
El secretari general : Jerònimo Ribas Gómez o la persona en qui delegui
El interventor municipal : Josep Simó Cavallé o la persona en qui delegui
La regidora de Benestar Social o regidor/a en qui delegui
Un/a tècnic/a de la Regidoria de Benestar Social ( Montserrat Mandoli Bofarull,
Treballadora Social)
Un funcionari que actuarà com a secretari de la Mesa, Mònica Bernal de Barbarà
Els vocals podran delegar la seva assistència en altres membres que compleixen els
requisits.
Comitè d'Experts:
1.- Un/a tècnic/a de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Valls
(Proposta: Montserrat Iglesias Solé, Treballadora Social).
2.- Un tècnic especialista designat des del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya (Eva Ferran Guell).
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3.- Un/a tècnic/a especialista pertanyent a alguna entitat del 3r sector ( Delfi Vives,
Sotsdirector de Caritas Arxiprestal de Valls i Alt Camp)."
I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de
l'acta redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a
l'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, d'ordre del Sr. alcalde i amb el seu vistiplau.
Valls, 9 de gener de 2015
Vist i plau
L'alcalde

Albert Batet Canadell
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