REGLLES PER A LA
L COMPO
OSICIÓ DE LLES MESES DE CONTRACTACIÓ D
DE L'AUTOR
RITAT
PORT
TUÀRIA DE
D BARCEL
LONA ALS
S EXPEDIENTS COMPETÈNCIA DEL CON
NSELL
D'AD
DMINISTRACIÓ.
Expe
edients com
mpetència del Conseell d'Admin
nistració de
e l'Autoritaat Portuàriia de
1
Barce
elona (licittacions d'im
mport superrior a 3.000..000 €):
posició:
Comp
-

Presidentt: Director general.
Vocals: Director
D
de Serveis
S
Jurídiccs, Subdirecto
or general Econòmic Finaancer i Subdirector
General a l'àmbit de co
ompetència deel qual corresspongui l'expe
edient.
ari de la Mesaa el responsab
ble del Servei de Contractacció.
Secretari: Serà secreta

gacions: Els membres
m
de la Mesa podeen delegar la seva represe
entació i vot eentre si, per escrit i
Deleg
per a cada sessió.
encions: Proccedirà l'abstenció d'un meembre de la Mesa
M
quan en aquest es presenti algu
un dels
Abste
supòssits de l'art. 23
3.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
e Règim Jurídic del Sector Públic.
dient podrann designar-se substituts dels
d
membrees de la Me
esa de
Substtitucions: A cada exped
Contrractació.
a d'expedien
nts2:
Resta
dent:
Presid
-

Expedientts de quantia superior a 3000.000 €: el Director
D
Generral.
Expedientts de quantia entre 50.0000 € i 300.000 € (l'òrgan de
e contractacióó, per delegacció del
Sr. President de l'APB és el Sr. Diirector Generral): el Subdirector Generral d'Organitzzació i
I
Recursos Interns.

Vocals:
-

Expedientts de quantia superior a 3300.000 €: el
e Director de
e Serveis Juríddics, el Subdirector
General Economicofin
E
ancer i el SSubdirector General
G
a l'àm
mbit de com
mpetència de
el qual
correspon
ngui l'expedien
nt.
Expedientt de quantia entre 50.0000 € i 300.0
000 €: el Director dels Serveis Juríd
dics, el
Subdirecto
or General Ecconòmic-finanncer i el Subd
director Generral a l'àmbit dde competència del
qual correespongui l'exp
pedient.

Secre
etari: Serà Seccretari/a de la
a Mesa la llet rada/t respon
nsable del Serrvei de Contraactació.
Deleg
gacions: En cada
c
sessió, els membres dde la Mesa po
oden delegar la seva repreesentació i vott entre
si, mittjançant consstància fefaent.
dient podrann designar-se substituts dels
d
membrees de la Me
esa de
Substtitucions: A cada exped
Contrractació.

VEI DE CONTRACTACIÓ
SERV

1

ió de l'Autorittat Portuària de
Segoons Resolucióó del Consell d'Administrac
d
d Barcelona dde 26 d'octubrre de
2016
2
Segoons Resolucióó del Presidentt de l’Autoritaat Portuària dee Barcelona dee 21 d’octubree de 2016

