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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 
 

Pel present es fa públic que el Ple de la Corporació, en sessió de data 4 d’abril de 
2013, ha pres entre d’altres el següent acord: 
 
8.- DECLARACIÓ DESERT CONTRACTE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A  
LA REHABILITACIÓ, REFORMA I AMPLICACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL I 
POSTERIOR EXPLOTACIÓ DEL SUPERMERCAT I APARCAMENT 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 28 de desembre de 2012, va 
acordar incoar expedient per a la contractació de la concessió de l’obra pública per 
a la rehabilitació, reforma i ampliació del mercat municipal de Canet de Mar i 
posterior explotació del supermercat i aparcament, així com aprovar el plec de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, que havien de 
regir l’esmentada contractació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6292 de data 14 de 
gener de 2013, i al perfil del contractant en data 8 de gener de 2013, atorgant-se 
un termini fins a l’1 de març de 2013, per tal de presentar proposicions. 
 
Atès que segons consta en el certificat emès per la secretària de la Corporació en 
data 2 de març de 2013, durant el termini de presentació de pliques no s’ha 
presentat cap proposició. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Declarar desert el procediment obert incoat pel Ple de la Corporació, en 
sessió de data 28 de desembre de 2012, per a la contractació de la concessió de 
l’obra pública per a la rehabilitació, reforma i ampliació del mercat municipal de 
Canet de Mar i posterior explotació del supermercat i aparcament, ja que no s’ha 
presentat cap oferta. 
 
SEGON.- Que es publiqui el present acord al perfil del contractant de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
Jesús Marín i Hernàndez 
Alcalde 
 
Canet de Mar, 4 d’abril de 2013 


