DECRET
ASSUMPTE: Deixar sense efecte els Decrets 2016-0039 i 2016-0040 sobre Contractació
Serveis Tècnics Municipals
EXPEDIENT: 296/2016
L’Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, Sr. Amadeu Benach i Miquel, dicta el Decret
següent:

Angels Domingo i Castelló, amb número de Col·legiada 28215-4 (Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya) i última data contractual de febrer de 2008 per un període de 6 mesos i renovat altres sis
(exp. C/08/056), per tant, la vigència contractual va finalitzar el febrer de 2009, amb càrrec
d’Arquitecta Tècnica.
Vist que en data 24 de novembre de 2016, es va aprovar els decrets d’alcaldia número 2016-0039 i
2016-0040, referent a la Contractació dels Serveis Tècnics Municipals.
Vist que tal duplicitat s’ha produït entre altres raons, per la implantació del gestor d’expedients
Gestiona.
Atesa la possibilitat de rectificar els errors materials i de fet, de conformitat amb el que diu l’article 109
de la Llei 39/2015 sobre Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Mireia Barba Lloret, amb número de Col·legiada 49214-0 (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) i
última data contractual de gener de 2015 i vigència fins a juliol de 2016 (exp. C/08/056) per via de
contracte menor amb càrrec d’Arquitecta Municipal.

Vist que els dos Decrets anunciats es van donar compte a la Junta de Govern Local de data 1 de
desembre de 2016 i al Ple ordinari de data 20 de gener de 2017.
Atenent que el contingut dels Decrets esmentats és idèntic als acords de la Junta de Govern Local
celebrada el 10 de novembre de 2016 i que, per tant, no han rectificat el seu contingut desprenent-se
que hi ha hagut una duplicitat d’actes administratius.
RESOLC:
Primer.- Deixar sense efecte els Decrets 2016-0039 i 2016-0040 de l’any 2016, de data 24 de
novembre de 2016.
Segon.- Donar compte del present Decret als òrgans col·legiats a qui es va donar compte al primer
moment.
Banyeres del Penedès, 2 de febrer de 2017
L’Alcalde
Amadeu Benach i Miquel

Davant meu
El Secretari Interventor i Tresorer
José Félix Velasco Martínez
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Vist que en la Junta de Govern Local de data 10 de novembre de 2016, es va aprovar la Contractació
dels Serveis Tècnics Municipals, en les persones que es detallen a continuació:
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