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AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Departament de Compres i Contractació

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 18 de juny de 2021 a proposta de la
Comissió Informativa Govern Obert i Contractació adoptà, entre d’altres, l’acord
següent:
“- Aprovar plecs de clàusules, expedient de contractació i licitació de l'autorització de
l'ús privatiu de domini públic per a l'explotació de les guinguetes de les platges
temporades 2022-2025.
Vist l’informe emès per l’enginyer industrial municipal de Serveis i Medi Ambient, Sr.
Joaquim Batista Pujol, en relació a la naturalesa de les necessitats que pretenen
cobrir-se mitjançant l’autorització de l’ús privatiu de domini públic per a l’explotació
de les guinguetes, a les platges de Cambrils, amb data 27/05/2021.
Vist el plec de prescripcions tècniques elaborat per l’enginyer industrial municipal de
Serveis i Medi Ambient, Sr. Joaquim Batista Pujol.
Vist el plec de clàusules administratives elaborat pels Serveis Jurídics.
S’acorda:
1. Aprovar el “Plec de clàusules administratives regulador del procediment obert
per a l’atorgament d’una autorització d’ús privatiu d’un espai de domini públic
marítim terrestre per a l’explotació de guinguetes a les platges del municipi de
Cambrils (2022-2025)”, realitzant els següents canvis que permetin donar una
major rellevància a la qualitat de l’oferta gastronòmica i l’experiència dels
licitadors en el sector de la restauració:
 A l’annex 1, en l’apartat de solvència tècnica, s’ incrementa l’experiència que
s’exigeix als licitadors en el desenvolupament d’activitats relacionades amb
l’objecte de l’autorització o similars, de la següent manera: s’amplia
l’experiència exigida de dos (2) a quatre (4) anys, dins dels darrers deu (10)
anys.
El text queda redactat de la següent manera:
“Solvència tècnica:
Haver assolit una experiència en el sector de la restauració, o en el
desenvolupament d’activitats relacionades amb l’objecte de l’autorització o
similars, de com a mínim quatre (4) anys, dins dels darrers deu (10) anys.
S’acreditarà mitjançant les referències personals i professionals de l’oferent, amb
indicació expressa de l’experiència en el sector i la seva durada. En el cas que el
licitador hagi estat titular d’un negoci d’aquesta naturalesa, s’aportaran
certificacions o documents acreditatius de la esmentada activitat durant el
període mínim indicat anteriorment.”
 Es modifica la puntuació atorgada en relació als següents criteris de valoració:
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o S’incrementa la puntuació que s’atorga a la proposta gastronòmica i
de productes de proximitat, passant de 15 punts a 25 punts.
o Es redueix la puntuació que s’atorga a la proposta d’interiorisme de la
guingueta, passant de 25 punts a 15 punts
2. Aprovar el “Plec de condicions tècniques que ha de regir el procediment per a
l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació de les guinguetes, a
les platges del municipi de Cambrils (2022-2025)”.
3. Convocar la corresponent licitació pública, mitjançant procediment obert,
publicant un anunci al BOP de Tarragona i al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Cambrils. “
La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes oportuns.
[Firma01-01]

[firma]
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