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ALFRED COSTA FOLGADO, REGIDOR SECRETARI DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),
C E R T I F I Q U E: Que la Junta de Govern Local d’este Ajuntament, en sessió
Ordinària del dia 07/03/2016, en primera convocatòria, en tràmit extraordinari, va
adoptar l'acord següent:
3.3. . - UNITAT ÒRGAN DE SUPORT A JUNTA DE GOVERN I REGIDOR
SECRETARI. PROPOSTA ALCALDIA PRESIDENCIA: MODIFICACIÓ MESA
CONTRACTACIÓ
Donat compte de la proposta formulada, del següent tenor literal:
"Vist l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 29 de
juny de 2015, pel qual a conseqüència de la constitució d'un nou Ajuntament fruit
de les eleccions locals dutes a terme el dia 24 de maig del mateix any, es
procedeix a la constitució, amb caràcter permanent, de la Mesa de Contractació.
Atès que en el citat cord es designa com a Secretària titular d'aquesta
Mesa a la Sra. Isabel Cerdà Ureña, en la seua qualitat de Directora General de
l'Oficina Pressupostària, donat que a aquesta data es trobava al càrrec del Servici
de Contractació.
Vist l'acord adoptat per aquest mateix òrgan el passat dia 28 de desembre
de 2015 pel qual s'aprovaven els nous organigrames de l'estructura de
l'Ajuntament, en la qual el Servici de Contractació passa a dependre de manera
directa del Secretari General del Ple, la qual cosa fa aconsellable procedir a la
modificació de la persona encarregada d'assumir les funcions de la secretaria de
la Mesa de Contractació.
Per tot això, advertit error en la proposta inicialment formulada pel Secretari
General del Ple i corregida aquesta, aquest Alcalde President ve a formular la
següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Modificar el contingut de l'acord adoptat per aquest mateix
òrgan, en sessió de data 29 de juny de 2015, pel qual es procedeix a constituir
amb caràcter permanent la Mesa de Contractació de l'Ajuntament de Torrent, amb
les funcions establides en la legislació contractual i la resta de normativa
d'aplicació, per als procediments de contractació oberts, restringits i negociats
amb publicitat, en la part relativa a la persona que ha d'ocupar la Secretaria
d'aquest òrgan, que quedaria:
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Secretària titular: Sra. María Ángeles Codoñer Gadea, cap d'Unitat de
Contractació i Compres.
Suplent: Sr. Manuel Palau Torres, cap de la Secció de Tresoreria i
Gestió Tributària.
SEGON.- El present acord produirà efectes des de la data de la seua
adopció,sense perjuí de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la província i en
el Butlletí d'Informació Municipal de l'Ajuntament de Torrent, així com en la web
municipal."
La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que li atorga la legislació
vigent, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar tots el punts de la proposta esmentada.
I, perquè així conste i als efectes corresponents, expedisc este certificat,
condicionat als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons
el que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, que amb el vistiplau de l’Alcaldia, firme, a Torrent.
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