
DECRET D'ALCALDIA

[SIGNATURE_FIELD_4]

[INICIO_INCLUSION_PLANTILLA]

Atès  que mitjançant  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  290/2017,  de  6 de  març  ,  es  va 
convocar  la  Mesa  de  contractació  per  a  dur  a  terme  el  sorteig  públic  per  a 
l’adjudicació del contracte del curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure 
infantil i juvenil.

Atès que s’ha detectat una errada en la data de la convocatòria,  que es va fer 
constar que era el  dijous dia 9 de març d’enguany, a les 11.30 hores,  quan en 
realitat s’hauria d’haver fet constar que era el dimecres dia 8 a les 12.30 hores.

Atès que de conformitat amb allò que disposa l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre,  reguladora  del   procediment  administratiu  comú,  les  Administracions 
Públiques  podran  rectificar  en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a  instància  dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, pel 
present,

RESOLC

PRIMER.- Rectificar l’error material o de fet existent en el Decret de l’Alcaldia núm. 
290/2017, de data 6 de març de 2017, en el sentit que allà on diu:

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.

Ha de dir:

PRIMER.- Convocar la Mesa de Contractació per al proper dimecres dia 8 de 
març d’enguany, a les 12.30 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

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 : 
YWNUCA73QVKH6FA. LLEI 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans en els 
serveis públics.
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