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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA PER A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DOCÈNCIA  DEL CURS DE 
MONITOR/A D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL 

 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 290/2017, de 6 de març, rectificat pel Decret de 
l’Alcaldia núm. 299/2017 de 7 de març, es va resoldre convocar aquesta Mesa de 
Contractació per avui dimecres 8 de març a les 12.30 hores, per tal que es dugui a terme 
el sorteig públic per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de docència 
del curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 8/03/2017 
Horari:               12.45 h. 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut 
 Miquel Sabaté Riera, tècnic de Joventut 
 Roser Argemi Villaescusa, interventora Acctal. 
 Cristina Cabruja i Sagré, secretària Acctal. 

Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de 
Contractació 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte d’aquesta sessió és la realització d’un sorteig entre les dues ofertes 
presentades en l’expedient de contractació per a la prestació del servei de docència del 
curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, donat que, una 
vegada requerits ambdós licitadors per tal que acreditessin l’existència d’algun dels 
criteris de preferència previstos a la disposició addicional quarta apartat 2n del TRLCSP i 
a la clàusula 12 del PCAG aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar, no n’han acreditat 
cap. 
 
2. La presidenta de la Mesa informa als presents que el procediment per efectuar el 
sorteig serà el de insaculació.  
 
3. Seguidament s’assigna un número a cada licitació segons l’ordre del registre de 
pliques resultant el següent: 
 

1. Fundació Pere Tarrés 
2. Fundació Esplai Girona Mare de Déu del Mont 

 
4. A continuació es procedeix a la introducció en un sac de dues boles numerades del 
número 1 al 2 corresponent a cada licitador el número indicat al punt 3r. Finalment 
s’extreuen les 2 boles en el següent ordre: 
 

1. Bola núm. : Fundació Pere Tarrés 
2. Bola núm. : Fundació Esplai Girona Mare de Déu del Mont 

 
5. A vista de l’anterior sorteig la Mesa de Contractació acorda per unanimitat elevar a 
l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte per a la prestació del 
servei de docència del curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i 
juvenil, a la Fundació Pere Tarrés, atès que, havent-hi un empat en la valoració de les 
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dues ofertes presentades, ha estat el licitador guanyador del sorteig realitzat de 
conformitat amb el que disposa la clàusula 12.2 del PCAG. 
 
Essent les 12.55 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la presidenta, 
la secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa. 
 
La Secretària de la Mesa  La Presidenta 
  
 
   
 
 
 

Els vocals 
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