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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 

ANUNCI DE CONVOCATORIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ D E L’ÚS 
PRIVATIU D’UNA PARADA EN LA PLAÇA MERCAT DEL MUNICI PI DE 

CANET DE MAR 
 
La Junta de Govern Local, en data 3 de desembre de 2009, ha aprovat el Plec 
de clàusules administratives particulars que haurà de regir la convocatòria 
pública per la contractació, mitjançant concessió, de l’ús privatiu de la parada 
de la Plaça Mercat Municipal núm. 29-30, 31-32, 41-42 i 43-44. Així mateix, 
aquest acord ha declarat la urgència en la tramitació de l’expedient per raons 
de necessitats públiques. 
 
Mitjançant aquest anunci s’exposen al públic  els referits plecs per tal que tots 
aquells que ho considerin adient puguin examinar-los i/o presentar-hi les 
al·legacions que considerin oportunes en defensa dels seus interessos.  
 
L’expedient podrà ser consultat a la Secretaria de l’Ajuntament i els plecs de 
clàusules al web municipal: www.canetdemar.cat. (Perfil del contractant) 
 
Per altra banda, s’ha acordat obrir la licitació pública per a l’adjudicació de la 
referida concessió en els termes següents: 
 

1.) Entitat adjudicadora:  
 
a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 
c) Obtenció de documentació i informació: 
 

1) Dependència: Secretaria 
2) Domicili: carrer Ample, núm. 11  
3) Localitat i codi postal: Canet de Mar (08360) 
4) Telèfon: 93.794.39.40 
5) Telefax: 93.794.12.31 
6) Correu electrònic: canetdemar@canetdemar.cat 
7) Adreça d’internet del perfil del contractant: www.canetdemar.cat 
8) Data límit per a l’obtenció de la informació: fins la data límit de 

presentació de proposicions 
 

2.) Objecte del contracte: 
 
a) Tipus: Contracte administratiu especial: concessió administrativa 
b) Descripció: L’objecte del present contracte és l’atorgament de l’ús privatiu, 
mitjançant concessió administrativa, del bé qualificat de domini públic següent: 

Identificació: Parada fixa anomenada “lloc” núm. 29-30, 31-32, 41-42 i 
43-44. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Emplaçament: Mercat Municipal situat a la Riera Buscarons, núm. 101 
de Canet de Mar 
Superfície:19,32 m2 
Destí del bé: Venda de fruita i verdura, encara que no forçosament 
s’haurà de destinar a aquesta activitat. 

 
c) Termini de la concessió: 1 any prorrogable per períodes iguals amb un 
màxim de 50 anys. 
 

3.) Procediment i tramitació: 
 
a) Tramitació: urgent 
b) Procediment: obert amb diversos criteris de valoració 
c) Criteris d’adjudicació: 

 

 

 

 
 
 
  

  

  

  

  

 

 
4.) Preu: No s’exigeix cànon en la present concessió, no obstant, 

l’adjudicatari haurà d’abonar, mensualment, les taxes aprovades per 
l’Ajuntament que,  si bé actualment es fixen en 95,59 euros, podran ser 
modificades. 

 
5.) Garanties exigides: 

 
a) Provisional: No s’exigeix 
b) Definitiva: 200 euros 

SI 2 
1 Residir a menys de 15 Km. de la concessió 

NO 0 

SI 2 
2 Estar aturat des de fa més de 6 mesos 

NO 0 

SI 2 
3 

Concórrer en el licitador circumstàncies  
d’exclusió social NO 0 

SI 1 
4 

Membres unitat familiar en atur (a banda del 
titular) NO 0 

SI 1 
5 Experiència en gestió d’establiments similars 

NO 0 

SI 1 
6 Millores en recursos i equipaments auxiliars 

NO 0 

SI 1 
7 Tenir responsabilitats familiars 

NO 0 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
6.) Requisits específics del contractista: 

 
a) Solvència econòmica i financera, tècnica i professional en els termes 
establerts en el plec de clàusules administratives particulars. 
 

7.) Presentació de sol·licituds de participació: 
 
a) Data límit de presentació: Fins el setè dia natural posterior al de la present 
publicació 
b) Lloc de presentació: 
 

1) Dependència: Registre General de l’Ajuntament 
2) Domicili: carrer Ample, núm. 11 
3) Localitat i codi postal: Canet de Mar (08360) 

 
c) Variants: No s’admeten 
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: Un 
cop produït l’acord d’adjudicació definitiva. 
 

8.) Obertura de les ofertes: 
 
a) Adreça: carrer Ample, núm. 11 
b) Localitat i codi postal: Canet de Mar (08360) 
c) Data i hora: Dia hàbil següent al de la finalització del termini per a la 
presentació de sol·licituds, a les 12:00h. 
 

9.) Despeses de publicitat: Fins a un màxim de 800 euros a càrrec de 
l’adjudicatari. 

 
 
 
Joaquim Mas i Rius 
Alcalde 
 
Canet de Mar, 4 de desembre de 2009 
 


