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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 
 

Aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer d’enguany el 
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que haurà de regir el 
procediment per a l’atorgament de les autoritzacions per a l’explotació dels 
serveis de temporada a les platges de Canet de Mar durant els anys 2011 a 2014, 
s’exposa al públic per espai de vint dies hàbils perquè puguin presentar-se 
reclamacions. 
 
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. 
 
L’eficàcia de tot l’expedient d’atorgament de les autoritzacions a tercers, restarà 
condicionada suspensivament a l’obtenció de les autoritzacions del Pla d’usos de 
temporada a la platja de Canet de Mar, que resultessin exigibles, de manera que, 
si a instància dels esmentats organismes, l’Ajuntament no pogués atorgar 
autorització municipal per a algun dels serveis previstos, qui en resultés 
adjudicatari no tindria dret a reclamació de cap mena, en els termes suspensius 
susdits. 
 
1.  Entitat adjudicatària 
 

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar. 
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament d’Obres i Serveis. 
c) Obtenció de documentació i informació:  

  
1. Entitat: Ajuntament de Canet de Mar 
2. Domicili c/Ample, núm. 11 
3. Localitat i Codi Postal. Canet de Mar 08360 
4. Telèfon 93 794 39 42 
5. Telefax 93 794 39 44 
6. Correu electrònic: roigmm@canetdemar.cat; 

canetdemar@canetdemar.cat 
7. Adreça d'internet del Perfil de Contractant www.canetdemar.cat 
8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant tot 

el termini de presentació de proposicions 
 

d) Número d’expedient: 1/2011.  
 
2.  Objecte del procediment: 
 

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 2011-
2014 aprovat per la Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 
2011 així com la resta de disposicions d’aplicació. 

b) Termini de l’autorització: la temporada d’estiu dels anys 2011 a 2014, 
que comprendrà el termini que va des de la setmana santa de cada 
any fins al 30 de setembre. 
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3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
 
 a) Tramitació: Ordinària 
 b) Procediment: Obert  

c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa 
d) Criteris d’adjudicació : 
 

1. Millora a l’alça del cànon municipal:  fins a 65 punts. 
2. Qualitat de la memòria tècnica  fins a 35 punts. 

 
4. Pressupost base de licitació:  
 

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

 
5. Fiances: 
 

a) Provisional: No s’exigeix 
b) Definitiva: Un 5% l’import del cànon municipal ofert. 

 
6. Requisits específics dels licitadors: 
 

a) Solvència econòmica i financera: S’acreditarà mitjançant una 
assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, la 
formalització de la qual, si bé es podrà posposar a l’efectiu atorgament 
de l’autorització de l’explotació, hauran de constar les condicions de 
l’autorització, degudament acceptades per l’asseguradora. 

 
b) Solvència tècnica i professional: S’acreditarà mitjançant una relació de 

les principals explotacions de platges gestionades en els darreres tres 
anys, que inclogui import, dates i Administració concedent. Si el 
licitador no té experiència, acreditarà aquesta solvència amb la 
descripció de l'equip tècnic i humà del què disposi. 

 
7. Presentació de les ofertes: 
 

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

b) Documentació a presentar: l’establerta a la clàusula 6 del plec de 
clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen el 
procediment.   

c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, Carrer Ample, núm. 11 de Canet de Mar 08360. 

 
8. Obertura de les ofertes 
 

a) Entitat: Ajuntament de Canet de Mar 
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b) Domicili: Carrer Ample, 11 
c) Localitat: Canet de Mar  
d) Data: el primer dia hàbil següent al de l’acabament del període de 

presentació de proposicions. Si el dia assenyalat s’escaigués en 
dissabte, es traslladaria al primer dia hàbil següent. 

e) Hora: 13 h 
 
9. Despeses de publicitat 
 
Les despeses de la publicació dels anuncis, fins a un màxim de 1.000 €, seran a 
càrrec de l’adjudicatari.  
 
10. Pàgina web on figura informació relativa a la convocatòria: 
www.canetdemar.cat. 
 
Canet de Mar, 17 de febrer de 2011  
 
L’Alcalde 
 
 
 
Joaquim Mas i Rius 
 
 
 

 
 
 
 


