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Article 1. Objecte: 
 
Aquestes bases tenen per objecte regir els aspectes organitzatius i els criteris 
generals de desenvolupament i adjudicació temporal de les ocupacions de la via 
pública de la fira que s’organitza en motiu del festival Canet Rock 2015. 
 
S’atorgaran llicències per l’ocupació d’un total de 68 espais de mides 3x2 (segons 
plànols adjunts- ANNEX II). 
 
La distribució de parades es farà de manera que sempre es preservi entre parada i 
parada un espai per tal de garantir el pas de vianants i de forma que la ubicació de 
les parades no envaeixi els passos de vianants i no impedeixi l’accés al mobiliari ni 
als serveis públics. 
 
Les autoritzacions que habilitin per exercir la venda són autoritzacions d’ocupació 
temporal, personals i intransferibles. Hauran de ser exhibides a requeriment de 
qualsevol treballador/a municipal que ho requereixin. Les parades sense 
autorització hauran de ser immediatament retirades. 
 
Article 2. Ubicació, data i horari: 
 
La fira de tindrà lloc el 4 de juliol i estarà ubicada al tram de la Riera Gavarra 
comprès entre la Riera Sant Domènec i carrer Comediants. L’horari de venda al 
públic, el qual els participants s’han de comprometre a complir, és de 10 a 22h. 

 
La ubicació de la parada vindrà assignada prèviament per l’organització, segons 
característiques de la parada i/o producte, mides i espais disponibles. 

 
Les mides de les parades seran de 3x2 m2. Excepcionalment es poden atorgar més 
metres en el cas de venedors amb estructures fixes o vehicles.  

 
Article 3. Qui pot demanar autorització: 
 
La instal·lació de parades, resten subjectes a l’obtenció prèvia de la corresponent 
autorització municipal. 

 
Poden demanar autorització: 

a) Comerços i establiments de restauració, ubicats a la Riera Gavarra a l’espai 
on s’ubicaran les parades, i que vulguin muntar parada davant del seu 
establiment. 

b) Les persones físiques o jurídiques que exerceixen una activitat econòmica 
poden sol·licitar-ho però, únicament, per realitzar l’activitat per la qual estan 
donats d’alta.  

c) Excepcionalment, persones físiques, jurídiques o entitats que, no reunint els 
requisits anteriors, atenguin a criteris d’especificitat o singularitat d’interès 
públic de la parada, a criteri de l’Ajuntament. 
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Article 4. Presentació de Proposicions. 
 
Les proposicions o ofertes s’han de presentar en el Registre General de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, ubicat al carrer Ample, núm. 11, de dilluns a 
divendres, en horari de 9.00 a 14,00 hores i els dijous de 17 a 19 hores, dins del 
termini de 10 dies naturals comptats des del dia següent al que aparegui la 
publicació de l’anunci del concurs en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Així mateix, l’anunci del concurs es publicarà en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament: www.canetdemar.cat, on les persones interessades podran accedir 
per obtenir còpia de les bases i els altres documents que s’indiquin. 
 
D’acabar el termini de presentació de proposicions en dissabte, diumenge o festiu a 
Canet de Mar, el termini s'entendrà prorrogat automàticament fins el dia hàbil 
següent, que no sigui dissabte. Dins el termini i fins l’hora límit d’admissió 
assenyalat en el primer paràgraf, les proposicions també es podran trametre per 
correu, d'acord amb el que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o en qualsevol de les altres formes previstes en aquest article. 
En aquests casos, els aspirants hauran de justificar la data i hora d'imposició de la 
tramesa a l'oficina de Correus o al corresponent registre i anunciar a l’Ajuntament 
la remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, telegrama, correu electrònic o fax, sempre 
abans de les 24 h de l’últim dia assenyalat per a la recepció de les ofertes. La 
comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta serà vàlida si existeix 
constància de la transmissió i recepció, de les dates, del contingut íntegre de la 
comunicació i s’identifica el remitent i el destinatari. Sense la concurrència 
d'aquests requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per l'Ajuntament amb 
posterioritat a la data i hora de finalització del termini assenyalat a l'anunci. 
 
Així mateix, transcorreguts deu dies naturals següents a la data esmentada sense 
haver-se rebut l’oferta, aquesta no serà admesa en cap cas. Les ofertes 
presentades després de l’hora i el dia establerts com a límits per la seva admissió 
no seran admeses sota cap concepte per l’Òrgan d’avaluació. 
 
Un cop lliurada la documentació només es podrà retirar per motius justificats. En 
cas de desistiment del concurs o de renúncia a l’atorgament de les autoritzacions 
per part de l’Ajuntament, els concursants no tindran dret a cap tipus de 
compensació ni indemnització per les despeses en què haguessin incorregut. 
 
Cada participant només podrà presentar una única proposició. 
 
Article 5. Contingut de les Proposicions. Sobres 1 i 2. 
 
Les proposicions per aquest concurs seran secretes i la seva presentació implica per 
part del participant l'acceptació incondicionada de les presents bases, sense cap 
tipus d’objecció, reserva o limitació. 
 
Les proposicions constaran de dos (2) sobres, tancats i signats pel licitador o per la 
persona que el representi; a cada sobre s’expressarà la licitació, el contingut i el 
nom del licitador. A l’interior de cada sobre s’incorporarà un índex del seu 
contingut, enunciat numèricament. 
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Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé han de ser autèntics 
de conformitat amb la legislació vigent i redactats en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya. 
 
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que l’Ajuntament consideri fonamental per a 
valorar l’oferta. 
 
Els sobres s’han d’acompanyar necessàriament d’una instància de sol·licitud de 
participació en el concurs segons el model indicat a l’Annex I de les presents bases. 
 
5.1. Contingut del sobre núm. “1” 
En la part exterior d’aquest s’ha de fer constar “Sobre 1 - Documentació 
administrativa”, amb les dades següents: 
 

- Títol procediment: “Concurs públic convocat per l’atorgament de 
l’autorització municipal per a l’ocupació de la via pública durant la Fira Canet 
Rock 2015”. 

- El nom i cognoms o raó social, NIF i adreça del licitador. 
- El fax, el telèfon i el correu electrònic. 
- Data i signatura de qui presenta l’oferta. 

 
Aquestes dades es faran constar també en els sobres núm. “2” 
 
En aquest sobre s’hi inclourà la següent documentació: 
 

• Copia NIF o CIF 
• Còpia alta activitat o alta censal 
• Per articles d’alimentació, fotocòpia carnet de manipuladors d’aliments i 

registre sanitari en el seu cas. 
• Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autorització a 
l’Ajuntament per obtenir-la de forma directa 

• Còpia últim rebut assegurança Responsabilitat Civil 
 
Tanmateix l’anterior documentació a incloure en el sobre A podrà substituir-se per 
una declaració responsable que haurà d’ajustar-se al model següent: 
 

En/na ............................................................ amb DNI núm.  ................  
En representació de ...............................................................................  
amb NIF ............................................................... , amb domicili al carrer  
......……………….........núm. .............. CP ....................  Municipi  .................   
als efectes de la seva participació en la licitació de l’autorització per a 
l’ocupació de la via pública durant la Fira Canet Rock 2015, 
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

 
Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l’apartat primer de 
l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per ser 
adjudicatari de l’ocupació de via pública durant la Fira Canet Rock 2015, en 
concret: 
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—  Que disposa de personalitat jurídica i, si escau, representació. 
—  Que l’empresa disposa dels requisits de solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional. 
—  Que no està incurs en cap de les prohibicions per contractar que 
preveu l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic i està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
—  Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o 
indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. (En el cas 
d’empreses estrangeres). 
— Que l’adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és 
__________________________. 
 

Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a què 
es fa referència a l’apartat segon d’aquesta declaració, en el cas que se’l 
proposi com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què se’l 
requereixi a aquest efecte. 

 
I perquè així hi consti, signo aquesta declaració. 
 
____________, ___ de/d’ ________ de 201_. 

 
5.2 Contingut del sobre núm. “2” 
 
En la part exterior d’aquest s’ha de fer constar el següent; “Sobre 2 - 
Documentació a valorar d’acord amb els criteris d’adjudicació”, amb les dades 
indicades en el sobre “1”. 
 
Aquest sobre haurà d’incloure tota aquella documentació que sigui acreditativa dels 
mèrits a valorar conforme es disposa a l’article 6 de les presents bases. 
 
En cas que només es vulgui posar una parada amb finalitats informatives, també 
caldrà presentar sol·licitud, fent constar les dades identificatives del titular. 
 
Article 6. Criteris de valoració 
 
Tanmateix , l’Ajuntament es reserva la potestat de reservar un 10% de les parades 
per atorgar-les a entitats amb interès social, si s’escau. 

 
a) En el cas de comerços i establiments de restauració que vulguin muntar 

parada davant del seu establiment: S’autoritzarà als propietaris de comerços 
i establiments de restauració que ho sol·licitin a habilitar un espai davant del 
seu establiment per la venda dels seus productes sempre i quan aquesta 
ocupació no obstaculitzi el pas de vianants i no impedeixi l’accés al mobiliari 
ni als serveis públics. Tanmateix  serà imprescindible fer constar a la 
sol·licitud l’espai que es preveu ocupar. 

 
b) En la resta de casos, s’utilitzaran els criteris de valoració que tot seguit 

s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
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Criteri Puntuació 

Vinculació al municipi:  

Per proximitat a la fira de la ubicació activitat econòmica principal 

Per haver participat a la primera edició de la Fira Canet Rock 

 

10 

5 

Varietat producte: 

Producte que contribueixi a la varietat de l’oferta 

 

10 

Característiques del lloc de venda: 

Qualitat de l’estructura i els components de la parada 

Adequació presentació productes (envasat, etiquetat...)    

 

5 

5 

Màxim  35 

 
En el cas que es produeixi un empat de punts, el desempat vindrà motivat atenent 
l’ordre cronològic de rebuda de les sol·licituds. 

 
L’organització farà arribar a les parades seleccionades la notificació amb tota la 
informació necessària relativa a la participació i organització, lloc assignat, mides 
de la parada, horaris, etc. 
 
Article 7. Valoració de les Proposicions. 
 
7. 1. Òrgan d’avaluació del concurs 
 
L’òrgan d’avaluació de les ofertes estarà presidit per l’alcalde, o el regidor/a a qui 
tingui atribuïda la delegació en matèria de Comerç, i en formaran part com a vocals 
la tècnica de Promoció Econòmica i la tècnica de Turisme, la qual en farà també de 
secretària. Aquests membres podran ser substituïts pels suplents que designi 
l’alcalde en els supòsits establerts en l’article 24.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
L’Òrgan d’avaluació es reunirà a la sala de juntes de l’Ajuntament de Canet de Mar 
el dia següent hàbil 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. Examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels documents 
continguts en el sobre “1” - Documentació Administrativa -, així com també si 
contenen tot allò que s’exigeix en aquestes bases. 
 
L’indicat Òrgan podrà demanar de l’empresari aclariments sobre els certificats i 
documents presentats o requerir-li per a la presentació d’altres complementaris, 
atorgant-li a aquests efectes un termini màxim de 5 dies naturals. 
 
Així mateix, si aquest Òrgan observés defectes o omissions esmenables en la 
documentació presentada, la secretària ho comunicarà per correu electrònic als 
interessats, concedint-los un termini d’esmenes de fins a 3 dies naturals. La manca 
d’esmena dels defectes o omissions en el termini establert serà causa d’exclusió del 
procediment. 
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7.2. Valoració de les proposicions 
 
Una vegada qualificada la documentació general per part de l’Òrgan d’avaluació i 
corregits, en el seu cas, els defectes o omissions de la documentació presentada 
per les persones participants, es pronunciarà respecte a les admeses a concurs, 
les rebutjades i les causes del seu rebuig. 
 
Posteriorment, a les 12 hores, es durà a terme l’acte públic d’obertura dels sobres 
núm. “2”. En aquest acte públic, l’Òrgan d’avaluació donarà a conèixer el resultat 
de la qualificació documental dels sobres núm. “1”. Igualment, la convocatòria serà 
publicada en el perfil de contractant. 
 
El contingut dels sobres núm. “2” s’entregarà l’Àrea de Promoció Econòmica qui 
valorarà individualment cada sol·licitud. En cas de ser aprovada decidirà 
l’emplaçament de la parada, establirà el nombre màxim de parades i la dimensió de 
les mateixes en funció de les necessitats de la fira. 
 
Article 8. Atorgament de les Autoritzacions. 
 
L’autorització la configurarà l’acord municipal d’adjudicació, amb la qual s’assignarà 
els espais públics que s’ocuparan. En aquesta autorització quedaran concretades les 
obligacions de l’adjudicatari. 
 
Amb caràcter previ i condicionant per l’adjudicació, l’Ajuntament requerirà al 
candidat millor valorat per a que dins del termini de 10 dies naturals, a comptar 
del següent a aquell en què hagin rebut el requeriment, presenti, en cas de no 
haver-ho fet al presentar la seva oferta, la documentació indicada a l’article 6.1 de 
les presents bases. 
 
Si el licitador no compleix adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s’entén que ha retirat la seva oferta, i en aquest cas l’Ajuntament ha de procedir a 
demanar la mateixa documentació al candidat següent, per l’ordre en què hagin 
quedat classificades les ofertes. 
 
L’adjudicació s’ha d’acordar en el termini màxim de 10 dies a comptar des de 
l’obertura pública de les proposicions. Per tant, els candidats restaran obligats a 
mantenir les seves ofertes durant aquest termini. 
 
Transcorregut el termini indicat per efectuar l’adjudicació sense que aquesta s’hagi 
efectuat, els aspirants tenen dret a retirar la seva proposta. 
 
L’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als concursants. 
 
Atorgada l’autorització i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos 
sense que aquests s’hagin interposat, la documentació administrativa que a 
companya a les proposicions quedarà a disposició dels interessats. Si aquests no 
retiren la seva documentació en els tres mesos següents a la data en què se’ls hi 
notifiqui l’adjudicació, l’Ajuntament no estarà obligat a seguir-la custodiant i 
procedirà a la seva destrucció. 
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Article 9.  Durada de l’autorització 
 
La durada de les autoritzacions serà exclusivament pel dia 4 de juliol, de 7 a 22h 
(inclòs el període de muntatge). Extingida aquesta, el seu titular té l’obligació de 
cessar en l’ocupació de la via pública i procedir a la retirada de les parades i 
instal·lacions, així com a la neteja de l’espai públic afectat. 
 
Article 10. Cost 
 
L’ocupació de la via pública durant la Fira del Canet Rock, al tractar-se d’un 
esdeveniment declarat d’utilitat municipal, es troba exempta de pagament de la 
taxa per l’ocupació de bens de domini públic, ordenança fiscal núm. 13. 
 
Article 11. Obligacions dels adjudicataris 
 
Aquell a qui finalment s’atorgui l’autorització per a l’ocupació de la via pública 
objecte de la present licitació estarà subjecte a les obligacions següents: 
 

a) L’autorització s’haurà d’exhibir en un lloc visible de la parada. 

b) Les autoritzacions hauran de ser utilitzades exclusivament per la persona  
adjudicatària, sense que es puguin cedir els drets a tercers. 

c) La parada haurà de situar-se en el lloc indicat per l’Ajuntament, només es 
podrà ocupar la superfície autoritzada. 

d) Els participants han de muntar la parada entre les 7,00 h i  les 10,00h del 
matí. S’indicarà exactament l’hora de muntatge segons ubicació, per tal de 
facilitar la circulació de vehicles. L’horari de desmuntatge es realitzarà de les 
22,00h a les 23,00h. En tot moment es seguiran les indicacions de la Policia 
Local. 

e) Els participants han de portar, muntar i desmuntar tots els elements 
necessaris per a la venda dels seus productes. Pel que fa l’enllumenat, 
aquest s’haurà de fer amb llums de baix consum i, l’expositor, haurà de 
portar cablejat amb una extensió mínima de 5 metres preparat per poder 
connectar-se a les parades veïnes (dos clavilles mascle-femella) i així evitar 
un excés de cables que puguin molestar als vianants. 

f) Únicament es podran posar a la venda aquells productes expressament 
autoritzats per la corresponent llicència. 

g) Queda expressament prohibit exposar articles que per la seva naturalesa 
puguin molestar als altres expositors o al públic visitant i, en especial, 
productes perillosos i nocius. 

h) Els participants seran els responsables de mantenir les instal·lacions i els 
seus voltants en les degudes condicions de neteja, seguretat i estètica. 

i) Finalitzada la fira, els participants hauran de recollir les deixalles generades, 
que hauran de dipositar al corresponent contenidor per tal de deixar l’espai 
ocupat en les mateixes condicions que el van trobar. 

j) Els adjudicataris de les parades estaran obligats a observar estrictament la 
normativa higiènic-sanitària vigent en cada moment, amb una curada 
higiene i neteja, tant en les instal·lacions com personal. 
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k) Totes les persones que durant la fira manipulin aliments hauran de poder 
acreditar la formació en higiene alimentària (manipulació d’aliments). 

l) No estarà permès que menors de 16 anys atenguin les parades. 

m) Els titulars de la llicència hauran d’estar presents a les parades i hauran de 
garantir que les persones que treballin amb ell a la parada compleixin la 
corresponent normativa laboral. 

n) L’Ajuntament no es fa responsable en el cas que les parades de menjar i 
beguda ofereixin algun dels seus productes en mal estat. 

o) La venda de begudes alcohòliques estarà sotmesa a la normativa vigent, 
d’acord amb la qual està totalment prohibida la venda i el subministrament 
de begudes alcohòliques de cap mena a menors de 18 anys. Cal fixar un 
rètol en un lloc perfectament visible amb En cas de venda i subministrament 
de begudes alcohòliques a joves, els responsables i les persones que 
atenguin la parada tenen l’obligació a demanar sempre el Document 
Nacional d’Identitat 

p) L’organització no es fa responsable dels danys que per robatori o furt es 
puguin causar i aconsella els participants que no deixin cap material valuós a 
la parada sense vigilància.  

q) L’organització es reserva tots els drets, sempre que les circumstàncies ho 
aconsellin, d’ajornar, anul·lar o suspendre l’activitat 

r) El fet de presentar la sol·licitud implica l’acceptació de la normativa de 
participació que és d’obligat compliment. 

L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa 
justificada. 
 
Diligència per fer constar que aquestes condicions han estat aprovades mitjançant 
Decret de l’Alcaldia núm. 646/2015, de 21 de maig de 2015. 
 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 
Secretària        Alcalde 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANNEX I 
 

SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ FIRA CANET ROCK 2015 
4 de juliol  

 

El/la senyor./a. _____________________________________________, major 
d’edat, amb DNI o passaport núm. __________________________, en nom propi 
o en representació de___________________________, amb NIF núm. 
_________________, 
 
 
DECLARA 
 
1. Estar assabentat/da de l'anunci del concurs convocat per l’Ajuntament de Canet 
de Mar, i de les bases i requisits que s'exigeixen per a poder ser adjudicatari/a 
d’una autorització municipal per ocupar la via pública durant la Fira Canet Rock 
2015. 
 
2. Acceptar la totalitat de les bases reguladores per a l’atorgament d’aquesta 
autorització. 
 
3. Que acompanya amb la present sol·licitud una oferta per a l’atorgament de 
l’autorització municipal per ocupar la via pública durant la Fira Canet Rock 2015, de 
conformitat amb les bases reguladores. 
 

Signatura del/de la sol·licitant 
(segell de l’empresa) 
 
 
 
 
 
Canet de Mar, a  de   de 2015 
 

 

 

 
 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les seves dades personals seran incloses en el 
fitxer anomenat Fires, del qual n’és responsable l’Ajuntament de Canet de Mar. Així mateix, s’informa 
que la finalitat d’aquest fitxer és el control i seguiment dels participants i persones interessades a 
participar a les fires organitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar, així com la gestió tributària, i que 
les vostres dades no seran cedides  sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei.  
 
Les seves dades són recollides i seran tractades durant tot el termini de durada de l’autorització per a 
l’ocupació de la via pública.  
 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades i a oposar-vos al seu 
tractament, dirigint-vos al Registre General de l’Ajuntament, al carrer Ample, núm. 11, tot adjuntant 
còpia del vostre DNI o document identificatiu. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANNEX II 
 
 
 

PLÀNOLS D’EMPLAÇAMENT
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