
DECRET D'ALCALDIA

[SIGNATURE_FIELD_4]

[INICIO_INCLUSION_PLANTILLA]

Atès que en data 23 de febrer d’enguany, la Mesa de Contractació, constituïda per a 
l’adjudicació del servei de docència del curs de monitor/a d’activitats d’educació en 
el  lleure  infantil  i  juvenil,  donat  que  s’havia  produït  un  empat  en  la  puntuació 
atorgada seguint els criteris de valoració fixats pel PCAP, va acordar per unanimitat 
requerir a les dues empreses presentades que acreditessin algun dels criteris de 
desempat fixats a la clàusula 12.1 del PCAG aprovat per l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 

Atès que en data 23 de febrer d’enguany, es va requerir ambdues empreses, de 
conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació.

Ates que en data 2 de març d’enguany ha finalitzat el termini atorgat a tal efecte, 
sense que cap de les dues empreses hagi pogut desfer l’empat.

Atès  que la  clàusula  12.2  del  PCAG disposa que en cas  que persisteixi  l’empat 
després d’aplicar tots els criteris de preferència, es decidirà l’adjudicació mitjançant 
sorteig.

Vist  l’expedient administratiu de referencia  i  d’acord amb la normativa de legal 
aplicació,

RESOLC

PRIMER.- Convocar la Mesa de Contractació per al proper dijous dia 9 de març 
d’enguany, a les 11.30 hores, per tal que es dugui a terme el sorteig públic per a 
l’adjudicació del contracte.

SEGON.- Que es publiqui al perfil del contractant l’anterior convocatòria.

Ho mana i signa la senyora alcaldessa Blanca Arbell i Brugarola, a la vila de Canet 
de Mar.[[[FIN_INCLUSION_PLANTILLA]

         Davant meu
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Pot comprovar la validesa d'aquest document mitjançant el servei de validació disponible en  
https://eseu.canetdemar.cat a l'apartat Validació de documents introduint el codi : 
FR981N4841I2BOV. LLEI 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans en els 
serveis públics.
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