
DECRET D'ALCALDIA

[SIGNATURE_FIELD_4]

[INICIO_INCLUSION_PLANTILLA]
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de febrer d’enguany, va 
acordar aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir la contractació (en endavant PCAP), per procediment 
obert, del servei de prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar durant les 
temporades 2018-2020.

Atès que en data 10 d’abril d’enguany, la Mesa de Contractació es va reunir per a 
l’obertura dels sobres A.

Atès  que  la  Junta  de  Govern  Local,  en  sessió  11  d’abril  d’enguany,  va  acordar 
convocar la Mesa de Contractació per a l’obertura dels sobres B per avui dilluns dia 
16 d’abril de 2018 a les 9.00 hores.

Atès  que  el  Tribunal  Català  de  contractes  del  sector  públic,  en  data  12  d’abril 
d’enguany,  ha  resolt  acordar  la  mesura  provisional  consistent  en  suspendre  el 
procediment de contractació.

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, pel present

RESOLC,

PRIMER.-  Anul·lar  la convocatòria de la Mesa de Contractació prevista per avui 
dilluns 16 d’abril d’enguany a les 9.00 hores.

SEGON.- Publicar la present resolució al perfil del contractant.

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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