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RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

DELEGACIÓN DA PRESIDENCIA DE MESAS DE CONTRATACIÓN

Visto o indicado na cláusula 20 dos pregos de cláusulas administrativas
aprobados no relativo á composición das Mesa de Contratación, para as obras:
- Obras de "Proxecto de melloras nas intalacións deportivas municipais
Alvarez Durán.
- Obras de "Reparación melloras e conservación das instalacións deportivas
municipais Alvarez Durán (peches e obras complementarias)."
esta Alcaldía, en virtude do indicado anteriormente e de conformidade coa
lexislación vixente RESOLVE:
1º.- Delega-la Presidencia das Mesas de Contratación convocadas para mañá,
día 26 de outubro 2016, dos contratos citados anteriormente no primeiro tenente de
alcalde D. Miguel Angel Capón Rey.
2º.- Notificar a presente resolución ao designado, que se considerará aceptada
tácitamente, e publicar no Perfil do Contratante e Taboleiro de Editos do concello
para a súa publicación, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte á
sinatura da presente resolución.
3º.- Dar traslado da presente na vindeira sesión do Pleno da Corporación
municipal.
Tui, 25 de outubro de 2016.
O ALCALDE

Asdo. Enrique Cabaleiro González.
Ante mín
A Secretaria

Asdo. Pilar Fernández Alonso
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DONA PILAR FERNANDEZ ALONSO, SECRETARIA DO CONCELLO DE
TUI,
CERTIFICA: Que o Sr. Alcalde, con esta data, ditou a resolución que, a
continuación, se trascribe literalmente:
"RESOLUCIÓN DA ALCALDIA
DELEGACIÓN DA PRESIDENCIA DE MESAS DE CONTRATACIÓN

Visto o indicado na cláusula 20 dos pregos de cláusulas administrativas
aprobados no relativo á composición das Mesa de Contratación, para as obras:
- Obras de "Proxecto de melloras nas intalacións deportivas municipais
Alvarez Durán.
- Obras de "Reparación melloras e conservación das instalacións deportivas
municipais Alvarez Durán (peches e obras complementarias)."
esta Alcaldía, en virtude do indicado anteriormente e de conformidade coa
lexislación vixente RESOLVE:
1º.- Delega-la Presidencia das Mesas de Contratación convocadas para mañá,
día 26 de outubro 2016, dos contratos citados anteriormente no primeiro tenente de
alcalde D. Miguel Angel Capón Rey.
2º.- Notificar a presente resolución ao designado, que se considerará aceptada
tácitamente, e publicar no Perfil do Contratante e Taboleiro de Editos do concello
para a súa publicación, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte á
sinatura da presente resolución.
3º.- Dar traslado da presente na vindeira sesión do Pleno da Corporación
municipal.
E para que así conste, emito a presente de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde en Tui, a vintecinco de outubro de dous mil dezaseis.
Vºpr.
O ALCALDE

TABOLEIRO DE EDICTOS
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