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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 

ANUNCI 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer d’enguany, 
va aprovar el plec de condicions econòmico administratives que han de regir el 
procediment obert per a l’atorgament d’autoritzacions municipals d’explotació dels 
serveis de temporada a les platges del terme municipal de Canet de Mar.  
 
Simultàniament es convoca procediment obert per a l’adjudicació de les autoritzacions 
municipals per a l’explotació dels serveis de temporada previstos en l’esmentat plec. 
 

1. Entitat Adjudicadora 
 

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Dependència que tramita l’expedient: Dept. d’Obres i Serveis 
c) Número d’expedient: 1/2010 

 
2. Objecte del concurs 

 
a) Descripció de l’objecte: Atorgament de les autoritzacions municipals per 

a l’explotació dels serveis de temporada a les platges de Canet de Mar, 
que s’estableixin a la zona marítima terrestre del seu terme municipal, 
d’acord amb el que disposen els articles 53 i 75 de la Llei 22/1988, de 
28 de juliol, de Costes, el pla d’usos de temporada 2010 aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2010 així com la resta de 
disposicions d’aplicació. 

b) Termini de l’autorització: la temporada d’estiu de 2010, des de que es 
formalitzi l’autorització a favor de l’adjudicatari, i fins al 30 de setembre. 

 
 

3. Tramitació i procediment  
 

a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment: obert 

 
4. Pressupost base de licitació 
 

             Guingueta núm. 1:   17.550.-€. 
      Guingueta núm. 2:     9.000.-€. 
      Guingueta núm. 3:     7.500.-€. 
      Guingueta núm. 4:     7.500.-€. 
      Guingueta núm. 5:     7.500.-€ 
      5 Zones d’Hamaques i ombrel.les: 8 €/Unitat i Temporada. 
      3 Zones de Patins: 19 €/Unitat i Temporada. 

 
5. Fiances. 

 
a) Provisional:  1.000 €. 
b) Definitiva: 5% del cànon o cànons licitats per qui esdevingués 

adjudicatari de cadascuna de les explotacions. 
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6. Obtenció de documentació i informació: 
 

a) Entitat: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Domicili: Carrer Ample, 11 
c) Localitat i codi postal: Canet de Mar 08360 
d) Telèfon: 93 794 39 40 
e) Fax:     93 794 39 44 
f) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: durant tot el 

termini de presentació de proposicions. 
 

7. Presentació de les ofertes o de les sol.licituds  de participació: 
 

a) Data límit de presentació: 30 dies naturals següents a comptar de 
l’endemà a la publicació de l’anunci en el D.O.G.C. 

b) Documentació a presentar: l’establerta a la clàusula 5 del Plec de 
clàusules administratives particulars. 

c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
Carrer Ample, núm. 11 de Canet de Mar. 

 
8. Obertura de les ofertes: 

 
a) Entitat: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Domicili: carrer Ample, núm. 11 
c) Localitat: Canet de Mar 
d) Data: tercer dia hàbil següent a l’expiració del termini de presentació de 

proposicions. 
e) Hora: 13 h. 

 
9. Despeses dels anuncis 

 
Les despeses de la publicació dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari. 
 

10. Perfil de contractant on figuren les informacions r elatives a la 
convocatòria i on es poden obtenir els plecs:  www.canetdemar.cat 
 
 
L´Alcalde 
 
 
 
 
Joaquim Mas Rius 
 
 
Canet de Mar, 15 de febrer de 2010. 

 


