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Identificació de l’expedient: 1597/2020 3434  
Assumpte: Atorgament drets funeraris sobre columbaris

ANUNCI

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 15 d’octubre de 2020, s’ha acordat 
aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que 
han de regir la licitació per a l’atorgament de drets funeraris sobre 49 columbaris del 
cementiri municipal de Canet de Mar.

Simultàniament es convoca procediment obert per tramitació ordinària per a l’adjudicació 
d’aquestes concessions, si bé la licitació s’ajornarà quan resulti necessari, en el supòsit que 
es formulin reclamacions contra el Plec de condicions.

1.  Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar.
b) Número d’identificació: 0804030008
c) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. Secció de contractació.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Principal activitat del poder adjudicador: serveis Administració Pública.
f) Número d’expedient: 1597/2020 3434

2. Obtenció de documentació i informació: 

a) Entitat: Ajuntament de Canet de Mar
b) Domicili c/Ample, núm. 11
c) Localitat i Codi Postal. Canet de Mar 08360
d) Telèfon 93 794 39 40
e) Fax 93 794 12 31
f) Adreça electrònica: www.canetdemar.cat
g) Correu electrònic: canetdemar@canetdemar.cat
h) Adreça d'internet del Perfil de Contractant: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=v
iewDetail&keyword=Canet+de+Mar&idCap=29178875&ambit=

i) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant tot el termini de 
presentació de proposicions.
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous de 17 a 19 h.

 
3.  Objecte del contracte:

a) Descripció de l’objecte: Concessió de de drets funeraris sobre 49 columbaris del 
cementiri municipal de Canet de Mar. 

b) Divisió en lots i número de lots: No 
c) Durada de la concessió: 50 anys a comptar des de la seva formalització.
d) Admissió de pròrroga: Aquesta concessió es podrà prorrogar per un període 

màxim de 25 anys, prèvia petició del concessionari abans de la finalització del 
termini de vigència de la concessió i per acord exprés de l’òrgan de contractació.

e) Data d’inici de la concessió: L’endemà de la formalització de la concessió.
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f) Codi NUTS : ES511 

4. Tramitació i procediment:

a) Tipus d’expedient: Concessió demanial.
b) Tramitació: Ordinària.
c) Procediment: Obert 
d) S’aplica subhasta electrònica: No.

5. Pressupost base de licitació:

El pressupost base de licitació de cadascuna de les concessions és de 506,00 €. 

6. Valor estimat del contracte:

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la 
LCSP, és de 759,00, IVA exclòs.

7. Admissió de variants:
 
No

8. Garanties:

a) Provisional: No s’exigeix
b) Definitiva: No s’exigeix

9. Condicions de participació:

a) Classificació: No s’exigeix
b) Capacitat: l’exigida a l’apartat E del quadre de característiques específiques del 

plec de clàusules administratives particulars.

10. Criteris d’adjudicació:

Les que s’indiquen a l’apartat I del quadre de característiques específiques del plec de 
clàusules administratives particulars.

11. Condicions especials per a l’execució del contracte: 

Les que s’indiquen a l’apartat G del quadre de característiques específiques del plec de 
clàusules administratives particulars.

12. Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci al perfil de contractant.

b) Documentació a presentar: l’establerta a la clàusula 9 del plec de clàusules 
administratives particulars que regiran la concessió.  

c) Lloc de presentació
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c.1) Presentació presencial: Oficina d’Atenció al Ciutadà ubicada al carrer 
Ample, 11 de Canet de Mar
c.2) Presentació electrònica: Els licitadors també poden presentar la 
documentació que conformi les seves ofertes en els sobres indicats al punt F 
del quadre de característiques, mitjançant l’eina Sobre Digital accessible a 
l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=29178875

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos. 

13. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Ajuntament de Canet de Mar
b) Domicili: Carrer Ample, 11
c) Localitat: Canet de Mar 
d) Data i hora: El dia que sigui convocada la Mesa mitjançant Decret de l’Alcaldia, 

publicant-se la convocatòria i composició amb una antelació mínima de 7 dies.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte d’obertura dels sobres de 

conformitat amb el que es disposa a l’apartat d) de l’art. 159.4, no serà públic.

14. Despeses de publicitat:

No s’aplica. 

15. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: 

Català o castellà

L’alcaldessa

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.
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