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JORDI GASULLA SABATÉ, secretari de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió
ordinària realitzada per la Junta de Govern Local en data 9 de maig de 2017,
es va adoptar, per unanimitat, amb el vot a favor dels Srs./res.: Montserrat
Carreras García, Pedro Ruiz Monje, Antonio Martínez Pascual, Ivan Faccia i
Serrano, i Julio Ramón Berrio, el següent acord:
“ANTECEDENTS
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 d’abril de 2017, va
adoptar el següent acord:
“Primer.- CLASSIFICAR les propostes presentades per a l’explotació indirecta dels serveis de







750 € més IVA
700 € més IVA
750 € més IVA
700 € més IVA
3.085 € més IVA
1.001 € més IVA
630 € més IVA

Segon.- NOTIFICAR I REQUERIR a les persones que es relacionen a continuació per a què
presentin, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut la
notificació d’aquest acord, la documentació que a continuació es detalla:







Document justificatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social
Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica de
l’adjudicatari
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants
de les ofertes
Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència econòmica i
financera i tècnica i professionals establerts a la clàusula 3.1 de la part específica d’aquest
plec de clàusules administratives
Document justificatiu d’haver constituït la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import
del cànon a satisfer pel licitador durant la vigència del contracte i que es detalla a
continuació:
Adjudicatari
Jeronimo Bernabeu Conway
Fco. Miguel Perez Almagro
Jeronimo Bernabeu Conway
Mario Rosello Flor
Nestor Varrone Cancio

Guingueta-bar
GU-01
GU-05
GU-03
GU-04
GU-05

Import garantia
37,50 €
35,00 €
37,50 €
35,00 €
154,25 €
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Guingueta-bar espigó 1
1.- Jeronimo Bernabeu Conway
Guingueta-bar espigó 2
1.- Fco. Miguel Perez Almagro
Guingueta-bar espigó 3
1.- Jeronimo Bernabeu Conway
Guingueta-bar espigó 4
1. Mario Roselló Flor
Guingueta-bar espigó 6
1.- Nestor Varrone Cancio
2.- Xelunua, SL
Guingueta-bar espigó 7
1.- Luisa Sada López

CERTIFICAT



Número : 2017-0185 Data : 11/05/2017

guingueta-bar en les platges del terme municipal de Cunit d’acord amb el següent ordre
decreixent:

Luisa Sada López

GU-06

31,50 €

”

Segon.- En data 3 de maig de 2017 el Sr. Jeronimo Bernabeu Conway (GU01 i GU03)
ha presentat la documentació requerida per acord de la Junta de Govern Local de data
25 d’abril de 2017.
Tercer.- En data 3 de maig de 2017 el Sr. Fco. Miguel Perez Almagro (GU02) ha
presentat la documentació requerida per acord de la Junta de Govern Local de data 25
d’abril de 2017.
FONAMENTS JURÍDICS

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa a la Junta de Govern
Local, l'adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- ADJUDICAR el contracte per a l’explotació indirecta del servei de
guingueta-bar a les platges del terme municipal de Cunit a les persones que a
continuació es relacionen pels cànons que així mateix es detallen:
Adjudicatari
Jeronimo Bernabeu Conway
Fco. Miguel Perez Almagro
Jeronimo Bernabeu Conway

Guingueta-bar
GU01
GU02
GU03

Cànon
907,50 €
847,00 €
907,50 €

Segon.- ADVERTIR als adjudicataris que l’adjudicació resta sotmesa a la condició
suspensiva de l’aprovació del Pla d’Usos per a les temporades 2017-2021 per part del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- COMUNICAR a les persones adjudicatàries que, abans de l’inici de les
operacions de muntatge i la conseqüent ocupació efectiva de la zona de domini públic
marítimo-terrestre hauran de satisfer íntegrament el cànon municipal detallat en el
punt anterior.
Quart.- NOTIFICAR a les persones adjudicatàries que, en el termini màxim de quinze
dies hàbils, hauran de formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Cinquè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria
municipal i al responsable del contracte, Sr. Josep Miró Illa.

CERTIFICAT

Tercer.- Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern
Local en virtut de la delegació efectuada per l'Alcaldessa-Presidenta, en matèria de
contractació i patrimoni mitjançant decret de l'Alcaldia 3082/2015.
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Segon.- Atès el que disposa el Plec de Clàusules administratives particulars que
regeix el contracte per a l’explotació indirecta dels serveis de guingueta-bar en les
platges del terme municipal de Cunit.

Número : 2017-0185 Data : 11/05/2017

Primer.- Atès el que disposa l'art. 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del contractant.
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de contractes,
de conformitat amb allò que disposa l’article 333 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons
permet l'art. 206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb
el vistiplau de l’alcaldessa.

Montserrat Carreras Garcia
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Jordi Gasulla Sabaté

Vist i plau
L'alcaldessa

CERTIFICAT

El secretari
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Cunit, data de signatura electrònica

