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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 
 

Aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió de data 16 d’octubre d’enguany, 
les condicions que hauran de regir la licitació per a l’atorgament de la llicència 
d’ocupació de domini públic per a l’explotació del bar a instal·lar a l’envelat de Vil·la 
Flora durant la revetlla de Cap d’Any, que es desenvoluparà la nit del 31 de 
desembre de 2014 i la matinada del dia 1 de gener de 2015, 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 les condicions aprovades. 
 
1.  Entitat adjudicatària 
 
 a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar. 
 b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. 

c) Número d’expedient: 1/2014 
 

2. Objecte de la llicència: 
 

a) Descripció de l’objecte: L’explotació del bar a instal·lar a l’envelat de 
Vil·la Flora durant la revetlla de Cap d’Any, que es desenvoluparà la nit 
del 31 de desembre de 2014 i la matinada del dia 1 de gener de 2015 

b) Divisió per lots: No.  
c) Lloc d’execució: Via Cannetum, s/n, de Canet de Mar. 
d) L’horari d’obertura de la barra de bar ha de ser de les 00:30 h a les 6:00 

h del dia 1 de gener de 2015 
 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
 

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert  
c) Forma: sorteig 

 
4. Contraprestació: A canvi de gestionar el bar, l’adjudicatari haurà de fer-se càrrec 
de la recepció dels assistents a la revetlla subministrant a cadascun d’ells una 
consumició de benvinguda i una bossa de cotilló 
 
5. Obtenció de documentació i informació: 
 
 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 sol·licituds. 
 
6. Presentació d’instàncies: 
 

a) Data límit de presentació: 4 de desembre de 2014. 
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b) Documentació a presentar: la instància que s’inclou com a annex a les 
condicions d’adjudicació. 

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

 
7. Sorteig 
 

a) Entitat: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Domicili: Carrer Ample, 11 
c) Localitat: Canet de Mar  
d) Data: 5 de desembre de 2014 
e) Hora: 12 h 

 
8. Pàgina web on figura informació relativa a la convocatòria: www.canetdemar.cat. 
 
L’alcalde 
 
 
 
Jesús Marín i Hernàndez 
 
Canet de Mar, 21 d’octubre de 2014 
 


