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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 

 
Aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de març d’enguany el 
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que haurà de regir la 
licitació per a l’atorgament de la concessió de domini públic per a l’explotació del 
bar al pavelló municipal d’esports, s’exposa al públic per espai de vint dies hàbils 
perquè puguin presentar-se reclamacions. 
 
Simultàniament, s’anuncia procediment obert, si bé de conformitat amb el que 
disposa l’article 122.2 TRRL, la licitació s’ajornarà quan resulti necessari, en el 
supòsit que es formulin reclamacions contra el Plec de condicions. 
 
1.  Entitat adjudicatària 
 
 a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar. 
 b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. 

c) Número d’expedient:  3/2011 
 
2. Objecte del Contracte: 
 

a) Descripció de l’objecte: concessió de domini públic per a l’explotació 
del bar al pavelló municipal d’esports. 

b) Divisió per lots: No.  
c) Lloc d’execució: c/ Catalunya, s/n, de Canet de Mar. 
d) Termini: 10 anys a comptar des de la formalització. A la durada inicial 

es podrà afegir, per mutu acord de les parts, i sempre de forma 
expressa, una pròrroga que tindrà una durada de dos anys. 

 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
 

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert  
c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 

d’adjudicació. 
d) Criteris d’adjudicació: 

 
• Millora del cànon: fins a un màxim de 50 punts 
• Millores tècniques proposades: fins a un màxim de 40 punts 
• Altres millores proposades: fins a un màxim de 10 punts 

 
4. Pressupost base de licitació: no es fixa cànon per a la present concessió, no 
obstant això, serà millorable a l'alça en les propostes que presentin els licitadors i 
serà valorable fins a un màxim de 50 punts. 
 
5. Garantia: 
 

a)  Provisional: No s’exigeix de conformitat amb allò que disposa l’article 
91 LCSP. 

b)  Definitiva: 1.960,60 € equivalent al 3% del valor del domini públic 
ocupat i del pressupost de les obres que s’han d’executar. 

 
6. Obtenció de documentació i informació: 
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 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 12 31 
 f) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: Durant tot el 

termini de presentació de proposicions. 
 
7. Classificació del contractista:  
 

a) Classificació: No resulta necessària. 
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica professional: Veure 

clàusules 5.5.5 i 5.5.6 del plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars. 

 
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació: 
 

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals següents a comptar de 
l’endemà de la publicació de l’anunci en el DOGC. 

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 08360. 

d) Termini durant el qual el licitador és obligat a mantenir la seva oferta: 3 
mesos des de l’obertura de les proposicions. 

e) Admissió de variants: no 
 
9. Obertura de les ofertes 
 

a) Entitat: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Domicili: Carrer Ample, 11 
c) Localitat: Canet de Mar  
d) Data: primer dia hàbil següent a aquell en que finalitzi el termini de 

presentació de les propostes. 
e) Hora: 13 h 

 
10. Despeses dels anuncis  

 
Les despeses de la publicació dels anuncis de licitació seran a càrrec de 
l’adjudicatari.  
 
11. Pàgina web on figura informació relativa a la convocatòria: 
www.canetdemar.cat. 
 
L’alcalde 
 
 
 
Joaquim Mas Rius 
 
Canet de Mar, 11 de març de 2011 
 


