
Ref: m/r 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL PROCEDIMENT OBERT PER A 
L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA 2010 A LES PLATGES DE 
CANET DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 23 d’abril de 2010 va acordar: 
 

PRIMER.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la 
guingueta núm. 1 al Sr. Jordi Serra Mir pel preu cert i global de 19.750 €, 
fent-li avinent que 
haurà de fer efectiva una fiança definitiva de 987,50€, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’adjudicació 
provisional al perfil del contractant, la qual es retornarà una vegada s’hagi 
comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació i ha deixat els 
terrenys en les degudes condicions. 
 
SEGON.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la 
guingueta núm. 3 al Sr. Pol Fernández Abril pel preu cert i global de 8.475.-
€, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una fiança definitiva de 423,75.-
€, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es 
retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament 
la instal.lació i ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
 
TERCER.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la 
guingueta núm. 5 al Sr. Marcin Damian Zuterek pel preu cert i global de 
7.700.-€, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una fiança definitiva de 
385.-€, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es 
retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament 
la instal.lació i ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
 
QUART.- Les guinguetes núms. 2 i 4 han quedat desertes. 
 
CINQUÈ.- Els adjudicataris provisionals hauran d’acreditar, en el termini de 
15 dies hàbil comptats des del següent a aquell en el que es publiqui 
l’adjudicació provisional al perfil del contractant, mitjançant els certificats 
oficials oportuns expedits per l’òrgan competent, trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i de les quotes a la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents. 
 
SISÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
SETÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta 
corporació.” 

 
Atès que en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació de l’adjudicació 
provisional al perfil del contractant, els adjudicataris provisionals de les 
guinguetes núm. 1 (Jordi Serra Mir), núm. 3 (Pol Fernández Abril), i núm. 5 
(Marcin Damian Zuterek), han aportat els certificats acreditatius de trobar-se al 
corrent de compliment de les obligacions tributàries i de les quotes a la Seguretat 
Social i han fet efectiva una fiança definitiva de 987,50.-€ el senyor Jordi Serra 
Mir, de 423,75.-€ el senyor Pol Fernández Abril i de 385.-€ el senyor Marcin 
Damian Zuterek. 
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D’acord amb el que disposen els articles 75 de la Llei de Costes, 111 del seu 
Reglament, així com els articles 144 i 145 de la LCSP 30/2007 de 30 d’octubre, 
de conformitat amb la proposta de la regidoria d’Obres, Serveis i Via Pública, es 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Adjudicar definitivament la concessió de l’explotació de la guingueta 
núm. 1 al senyor Jordi Serra Mir pel preu cert i global de 19.750.-€ 
 
SEGON.- Adjudicar definitivament la concessió de l’explotació de la guingueta 
núm. 3 al senyor Pol Fernández Abril pel preu cert i global de 8.475.-€ 
 
TERCER.- Adjudicar definitivament la concessió de l’explotació de la guingueta 
núm. 5 al senyor Marcin Damian Zuterek pel preu cert i global de 7.700.-€ 
 
QUART.- Aquestes llicències es concedeixen amb caràcter temporal, referides a 
la temporada d’estiu de l’any 2010 que va des de que es formalitzi l’autorització a 
favor de l’adjudicatari i fins el 30 de setembre, i amb l’obligació de retirar les 
instal.lacions, que no tindran el caràcter de fixes, abans del dia 3 d’octubre 
d’aquest any, havent de mantenir l’ús públic de la platja salvaguardant la 
salubritat, higiene, ornat i neteja de la zona ocupada. 
 
CINQUÈ.- Els adjudicataris hauran de fer efectiu el cànon establert per la 
Demarcación de Costas en Catalunya per a l’any 2010, en el termini màxim d’un 
mes a comptar des de la seva determinació. 
 
SISÈ.- El cànon municipal s’haurà de satisfer en el termini màxim d’un mes 
comptat a partir de la data d’adjudicació definitiva d’aquests serveis de 
temporada. 
 
SETÈ.- A petició de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, 
L’Ajuntament, com a titular de l’autorització, exigirà que es constitueixi a la Caixa 
General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya i a disposició de la Direcció 
General de Ports, Aeroports i Costes, la fiança corresponent a les instal.lacions 
explotades per particulars i que s’estableix en 1.500 euros per a les guinguetes i 
en 600 euros per a la resta d’instal.lacions, amb l’objecte de respondre de les 
possibles despeses d’aixecament, si s’escau. 
 
VUITÈ.- Comunicar als interessats que en cap cas produirà plens efectes 
aquesta adjudicació en cas que per part dels organismes competents no es 
donin els permisos pertinents. 
 
NOVÉ.- Notificar als interessats que poden retirar de la caixa de la corporació la 
garantia provisional de 1000.-€. 
 
DESÈ.- El contracte es formalitzarà en document administratiu dins del termini 
dels 10 dies hàbils següents al de la notificació de l’adjudicació definitiva, 
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 
 
ONZÈ.- En base al que disposa l’article 32.1 de la Llei de Costes, queda 
prohibides expressament les activitats pròpies de bar musical en horari nocturn, 
les quals resulten incompatibles amb el Pla D’Usos i les autoritzacions de la 
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Demarcacions de Costes, ja que no guarden una vinculació específica amb la 
platja i que poden i han de desenvolupar-se en altres llocs. 
 
DOTZÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
TRETZÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta 
corporació. 
 
No obstant, la Junta de Govern Local acordarà allò que estimi més convenient. 
 
El Regidor d’Obres, Serveis 
i Via Pública 
 
 
 
 
Albert Lamana i Grau 
 
Canet de Mar, 13 de maig de 2010. 
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Sr. Pol Fernández Abril 
Sant Antoni, 7 
08394 SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
Pel seu coneixement i als efectes legals oportuns, en virtut de la present, em 
plau fer-vos avinent que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 4 de 
juny de 2009, ha pres entre d’altres, els acords següents: 
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