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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
ANUNCI DE CONVOCATORIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ DE L’ÚS 
PRIVATIU DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR SITUAT EN EL CAMP DE FUTBOL 
DE CANET DE MAR 
 
La Junta de Govern Local, en data 22 de juliol de 2010, 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 l’explotació del bar 
situat en el camp de futbol municipal de Canet de Mar.  
 
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, durant el 
termini de vint dies hàbils, 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: canetmar@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 bar situat al camp de futbol municipal, 
qualificat com a bé de domini públic. 
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c) Termini de la concessió: 8 anys 
 

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

 
 

a) Oferta econòmica (50 punts).  
 

b) Millores tècniques proposades (40 punts).  
 

c) Altres millores proposades (10 punts). 
 
 
4.) Cànon de la concessió: Cànon mínim de sortida 3.600 €/any millorable a 

l’alça. 
 

5.) Garanties exigides: 
 
a) Provisional: No s’exigeix 
b) Definitiva: 5% del cànon ofert multiplicat per 5 
 

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 quinzè 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 
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b) Localitat i codi postal: Canet de Mar (08360) 
c) Data i hora: dia hàbil següent al de l’acabament del termini per a la 
presentació de sol·licituds, a les 13.00h. 
 

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

 
 
 
Joaquim Mas i Rius 
Alcalde 
 
Canet de Mar, 23 de juliol de 2010 
 
 


