DECRET

Montserrat Carreras García (1 de 2)
Alcaldessa-Presidenta
Data Signatura: 16/05/2018
HASH: 7c3f51b8ebe03ed1c23e9df493f50191

ANTECEDENTS
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 6 de març de 2018 va
aprovar l’expedient de contractació per a l’explotació indirecta dels serveis de
guingueta-bar a les platges del terme municipal de Cunit, va aprovar els plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i va convocar la
licitació.
Segon.- Durant el termini establert per a la presentació d’ofertes es van presentar les
següents:
Guingueta

Licitadors

JOSE ANTONIO MONTES ALBA
MARIA ALEJANDRA PRIETO
JOAN SOLE COBA
NEW STAR AMBROSIANA SRL
XENULUA, S.L.
ANTONIO SANTOMAURO
JERONIMO BERNABEU
KAMCHATKA, SL
JOSE ANTONIO MONTES ALBA
GU-02

DECRET

JOAN SOLE COBA
XENULUA, S.L.
FRANCISCO MIGUEL PEREZ ALMAGRO
JERONIMO BERNABEU
KAMCHATKA, SL
JOSE ANTONIO MONTES ALBA
JOAN SOLE COBA

GU-03

XENULUA, S.L.
ANTONIO SANTOMAURO
CUNIT HABANA S.L.
JERONIMO BERNABEU

GU-04

JOSE ANTONIO MONTES ALBA
JOAN SOLE COBA
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Jordi Gasulla Sabaté (2 de 2)
Secretari de la Corporació
Data Signatura: 16/05/2018
HASH: d3cc7d6c6540a99c7cb427545aec2845

GU-01

Número : 2018-1754 Data : 16/05/2018

KAMCHATKA, SL

XENULUA, S.L.
IRAIDA AGUILERA
ANTONIO SANTOMAURO
CUNIT HABANA S.L.
JERONIMO BERNABEU
NESTOR VARRONE CANCIO
JOSE ANTONIO MONTES ALBA
GU-05

XENULUA, S.L.
ANTONIO SANTOMAURO
CUNIT HABANA S.L.
MARIA ALEJANDRA PRIETO

GU-06

XENULUA, S.L.
LUISA SADA LOPEZ

Tercer.- En data 9 d’abril de 2018 es va constituir la mesa de contractació per a
l’explotació indirecta dels serveis de temporada a les platges del terme municipal de
Cunit, aixecant-se l’acta què, a continuació, es transcriu:
.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ
INDIRECTA DELS SERVEIS DE GUINGUETA A LES PLATGES DEL TERME
MUNCIPAL DE CUNIT - SOBRE A -

DECRET

JERONIMO BERNABEU

Número : 2018-1754 Data : 16/05/2018

JOSE ANTONIO MONTES ALBA

A la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 3.6 del
Plec de Clàusules Administratives particulars que ha de regir el contracte administratiu
especial per a l’explotació indirecta dels serveis de guingueta a les platges del terme
municipal de Cunit, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 6
de març de 2018, es constitueix la Mesa de Contractació a les 12:00 hores, integrada
per la Sra. MONTSERRAT CARRERAS GARCÍA, Alcaldessa-Presidenta de la
Corporació, com a Presidenta, pels Srs. PEDRO RUIZ MONJE, representant del Grup
municipal CIU, XAVIER SALVADÓ USACH, representant del Grup municipal
GUANYEM, ANTONIO MARTÍNEZ PASCUAL, representant del Grup municipal ICV, ,
ANGEL GRAU RAMOS, representant Grup Municipal Socialista, JOSE PORTILLO
ROVIRA, representant del Grup municipal Ciutadans, ANNA AVIÑÓ ALGARTE,
Enginyera Municipal, JORDI GASULLA SABATÉ Secretari de la Corporació, MONICA
LOPEZ SÁNCHEZ en representació de la intervenció municipal i la Sra. MATILDE
GARCÍA GIMÉNEZ, Funcionària de la Corporació Municipal, com a Secretaria de la
Mesa de Contractació, que dona fe de l'acte.
La Secretària de la Mesa de Contractació informa als membres de la mateixa que han
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Cunit, 9 d’abril de 2018

presentat sol·licitud per l’explotació directa dels serveis de guingueta a les platges del
terme municipal de Cunit, els licitadors que s’indiquen al quadre següent, dels que s’ha
comprovat al departament de secretaria la presentació de la corresponent declaració
responsable al sobre A.
A l’acte públic d’obertura dels sobres B assisteixen també les persones següents:
Francisco Miguel Pérez Almagro, Mario Roselló Flor, Victor Carreras García, Antonio
Santomauro i representant d’Alexandra Prieto.

KAMCHATKA, SL

SI

SI

JOSE ANTONIO MONTES ALBA
MARIA ALEJANDRA PRIETO

SI

SI

SI

SI

GU-01

JOAN SOLE COBA

SI

SI

NEW STAR AMBROSIANA SRL

SI

SI

XENULUA, S.L.

SI

SI

ANTONIO SANTOMAURO

SI

SI

JERONIMO BERNABEU
KAMCHATKA, SL

SI

SI

SI

SI

JOSE ANTONIO MONTES ALBA
JOAN SOLE COBA

SI

SI

GU-02

SI

SI

XENULUA, S.L.

SI

SI

FRANCISCO MIGUEL PEREZ ALMAGRO

SI

SI

JERONIMO BERNABEU
KAMCHATKA, SL

SI

SI

SI

SI

JOSE ANTONIO MONTES ALBA
JOAN SOLE COBA

SI

SI

SI

SI

GU-03

XENULUA, S.L.

SI

SI

ANTONIO SANTOMAURO

SI

SI

CUNIT HABANA S.L.

SI

SI

JERONIMO BERNABEU

SI

SI

GU-04

JOSE ANTONIO MONTES ALBA
JOAN SOLE COBA

SI

SI

SI

SI

XENULUA, S.L.

SI

SI

IRAIDA AGUILERA
ANTONIO SANTOMAURO

SI

SI

SI

SI

Número : 2018-1754 Data : 16/05/2018

Sobre B
Projecte d’organització i
gestió de l’activitat

Licitadors

Codi Validació: 5TS74AGQM9ZD5P4JE792Z9RZR | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 20

Sobre A
declaració
responsable

Guingueta

DECRET

Constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a la qualificació prèvia dels
documents presentats en temps i forma, instant la Presidenta a l’obertura dels sobres
B que contenen la documentació requerida de conformitat amb la clàusula 3.3 de la
Informació General del Contracte del Plec de Clàusules Administratives particulars, el
projecte o memòria de l’activitat a desenvolupar.

GU-06

SI

SI

JERONIMO BERNABEU

SI

SI

NESTOR VARRONE CANCIO

SI

SI

JOSE ANTONIO MONTES ALBA

SI

SI

XENULUA, S.L.

SI

SI

ANTONIO SANTOMAURO

SI

SI

CUNIT HABANA S.L.

SI

SI

JOSE ANTONIO MONTES ALBA

SI

SI

MARIA ALEJANDRA PRIETO

SI

SI

XENULUA, S.L.

SI

SI

LUISA SADA LOPEZ

SI

SI

JERONIMO BERNABEU

SI

SI

A la vista de la documentació presentada per les empreses licitadores, els membres de
la mesa de contractació acorden passar el contingut dels sobres B presentats per les
mateixes a l’Enginyera Municipal per tal que emeti informe al respecte dels criteris
subjectes a un judici de valor, de conformitat amb la clàusula 3.7 de la part específica
del Plec de Clàusules Administratives Particulars i tornar-se a reunir el proper
divendres 20 d’abril de 2018 a les 12:00 hores.
Seguidament i essent les 12 hores 45 minuts, la Presidenta dona per acabada la
reunió.

DECRET

Es fa constar que el licitador JOSE ANTONIO MONTES ALBA, ha presentat oferta per
a 7 guinguetes, quan únicament la licitació era per a 6. Les ofertes presentades es
referenciaven per número d’espigó del num 1 al 7, per tant a la Mesa es decideix
deixar sense obrir l’oferta corresponent a l’espigó núm 5 donat que en aquest espigó
no hi ha oferta de guingueta d’acord amb el pla d’usos vigent.

Número : 2018-1754 Data : 16/05/2018

GU-05

CUNIT HABANA S.L.

Quart.- La mesa de contractació es va reunir novament en data 20 d’abril de 2018 a
l’objecte de procedir a l’obertura dels sobres que contenen els criteris subjectes a un
judici de valor de manera automàtica, sobre C, aixecant-se l’acta què, a continuació es
transcriu:
.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER L’EXPLOTACIÓ
INDIRECTA DELS SERVEIS DE GUINGUETA BAR A LES PLATGES DEL TERME
MUNICIPAL DE CUNIT – SOBRE C Cunit, 20 d’abril de 2018
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 3.6 del Plec de
Clàusules Administratives particulars que ha de regir el contracte per a l’explotació indirecta
dels serveis de guingueta-bar a les platges del terme municipal de Cunit, aprovat per la Junta
de Govern Local en sessió ordinària de data 6 de març de 2018, es constitueix la Mesa de
Contractació a les 12:00 hores, integrada pel segon tinent d’alcalde IVAN FACCIA SERRANO,
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I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.
.../...

com a President, pels Srs. LOLA DOMENECH BARTOMEU, Representant del Grup municipal
CIU, MARTIN GRONDONA Representant del Grup Municipal de Guanyem, JOSÉ PORTILLO
ROVIRA, Representant del Grup Municipal Ciutadans, ÀNGEL GRAU RAMOS, Representant
del Grup Municipal PSC, ANTONIO MARTÍNEZ PASCUAL, Representant del Grup Municipal
ICV, ANNA AVIÑÓ ALGARTE, Enginyera Tècnica, JORDI GASULLA SABATÈ actuant com a
Secretari de la Corporació, MÓNICA LÓPEZ SÁNCHEZ actuant en representació de
l’Interventor municipal, i la Sra. MATILDE GARCÍA GIMÉNEZ, Funcionària de la Corporació
Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de l’acte.
Assisteixen a l’acte públic les següents persones: Representants de XENULUA, SL., CUNIT
HABANA, SL, Fco Miguel Perez, Santomauro i rep d’Alexandra.
Constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a la lectura de l’informe tècnic emès per
l’Enginyera Tècnica, en relació a la valoració dels sobres B.

Per Junta de Govern Local de data 20 de març de 2018 s’aprova la modificació al Plec de
clàusules administratives particulars i l’informe de justificació emès per l’enginyera tècnica
municipal que han de regir el contracte administratiu especial per a l’explotació indirecta dels
serveis de guingueta-bar en les platges del terme municipal de Cunit per a les temporades
2018, 2019, 2020 i 2021 al punt 3.2.2 en el contingut següent:
.../... 3.2.2 Solvència tècnica i professional
S'acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats anàlegs a
l'objecte del contracte en els últims cinc anys (guingueta, activitats de restauració i hosteleria,
activitats de bars, bars-restaurants, restaurants, cafeteries i similars). Aquesta relació haurà de
incloure l’import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Quan el destinatari sigui
públic, els serveis s'acreditaran mitjançant certificat de bona execució emès per l'òrgan
competent i en el que hauran de constar les dades anteriorment esmentades, quan el
destinatari sigui privat mitjançant un certificat emès per aquest en el que hauran de constar les
dades anteriorment esmentades, o be en el seu defecte mitjançant una declaració que inclogui
les esmentades dades.
La manca d'acreditació tant de la solvència econòmica financera com tècnica i
professional en la forma determinada amb anterioritat, comporta automàticament
l'exclusió del procediment de licitació de l'empresa licitadora .../...
D’acord amb el punt 3.7 criteris subjectes a un judici de valor del Plec de Clàusules
Administratives es valoraran les proposicions presentades corresponents a la memòria o
projecte de l’activitat a desenvolupar, fins un màxim de 30 punts.
Els apartats a valorar seran els següents:
1. Model de la instal•lació per a la prestació del servei amb descripció física del model
(materials...) i document fotogràfic del mateix. (Màxim 10 punts)

DECRET

Per Junta de Govern Local de data 6 de març de 2018 es va aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte
administratiu especial per a l’explotació indirecta dels serveis de guingueta-bar en les platges
del terme municipal de Cunit per a les temporades 2018, 2019, 2020 i 2021.
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El Ple de la Corporació, en sessió de data 26 de gener de 2017, va aprovar el pla de distribució
d’usos i serveis a les platges 2017-2021.

Número : 2018-1754 Data : 16/05/2018

.../...
INFORME TÈCNIC
Núm. d’expedient: 1016/2018.

1.a) Es valoraran les característiques constructives i especificacions dels materials
constructius de la guingueta, donant una major puntuació als materials que
tinguin un menor manteniment i una major durabilitat. S’aportarà memòria de les
característiques constructives de la guingueta per justificar la qualitat, durabilitat i
manteniment dels materials. ( Màxim 7 punts).
1.b) Es valorarà un fotomuntatge de l’estètica exterior de la guingueta, on figuraran
elements representatius del municipi (imatges, il·lustracions, etc) i com queda
integrada al paisatge circumdant. En fotomuntatge es podrà veure la guingueta en
servei (oberta) i tancada. S’aportarà una memòria, extensió màxima 1 pàgina A4,
amb descripció de materials, colors i acabats utilitzats, així com arguments que
ajudin a entendre la solució proposada en quan a identitat e imatge. (Màxim 3
punts).

3. Es valorarà l’utillatge utilitzat per la prestació del servei. Es valorarà amb major
puntuació d’adquisició de maquinària nova que sigui eficient energèticament. (Màxim
de 3 punts).

5. Pla d'explotació, indicant els períodes, dies i horaris d'obertura, i pla de manteniment i
conservació de la instal·lació, havent d'indicar la quantitat que dedicaran a aquest
darrer concepte. (Màxim 10 punts).
També s’inclourà al sobre B els preus a aplicar.
FETS

DECRET

4. Mitjans a emprar pel licitador per garantir la qualitat dels serveis i una eficaç gestió
econòmica i medi ambiental (separació selectiva dels residus, instal·lació de sistemes
de captació d'energia solar per auto-alimentar-se...). (Màxim 4 punts).

Número : 2018-1754 Data : 16/05/2018

2. Es valorarà els mitjans personals que el licitador destina al servei. Així mateix és
valorarà amb major puntuació la contractació de persones aturades per la prestació del
servei (Màxim 3 punts).

Els següents licitadors han presentat sol·licitud per a l’explotació indirecta dels serveis de
guingueta-bar a les platges del terme municipal de Cunit:

2. JOSÉ ANTONIO MONTES ALBA presenta proposta per a les guinguetes GU01/ GU02/
GU03/ GU04/ GU05/ GU06
3. MAYRA ALEJANDRA PRIETO GARCÍA presenta proposta per a les guinguetes GU01 i
GU06.
4. NEW STAR AMBROSIANA, SRL presenta proposta per a la guingueta GU01.
5. JOAN SOLÉ COBA presenta proposta per a les guinguetes GU01/ GU02/ GU03/
GU04.
6. KAMCHATKA, SL presenta proposta per a les guinguetes GU01/ GU02/ GU03.
7. NESTOR VARRONE CANCIO presenta proposta per a la guingueta GU05.
8. ANTONIO SANTOMAURO presenta proposta per a les guinguetes GU01/ GU03/
GU04/GU05.
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1. XENULUA, SL presenta proposta per a les guinguetes GU01/ GU02/ GU03/ GU04/
GU05/ GU06

9. IRAIDA AGUILERA GALINDO presenta proposta per a la guingueta GU04 .
10. LUISA SADA LOPEZ presenta proposta per a la guingueta GU06 .
11. FRANCISCO MIGUEL PÉREZ ALMAGRO presenta proposta per a la guingueta GU02.
12. CUNIT HABANA, SL presenta proposta per a les guinguetes GU03/ GU04/ GU05.
13. JERONIMO BERNABEU CONWAY presenta proposta per a les guinguetes GU01/
GU02/ GU03/GU04/GU06.
CONCLUSIONS
Revisades les memòries presentades i d’acord amb els criteris subjectes a un judici de valor,
les valoracions obtingudes pels licitadors són les següents:

Les propostes presentades per a les 6 guinguetes contenen la mateixa documentació, per tant
es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual.
GU01/ GU02/ GU03/ GU04/ GU05/ GU06

b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica, s’ajusta al
que determina el plec però sense cap proposta en quant a identitat e i imatge . ( 1,5
punts)
2. Els mitjans personals indicats a la proposta, indiquen que contractaran a 3 persones,
de l’atur, a mitja jornada o complerta segons la demanda, així com un reforç pels caps
de setmana. (2 punts)

DECRET

1. a) Segons proposta presentada les característiques constructives i especificacions dels
materials de la guingueta, tenen poc manteniment i alta durabilitat, justificant el
compliment de la norma UNE-EN 438-ISO 4586. (6 punts)

Número : 2018-1754 Data : 16/05/2018

PROPOSTA 1.- XENULUA, SL presenta proposta per a totes les Guinguetes.

4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, tan sols fa referència a la sostenibilitat ambiental
dels materials de construcció de la pròpia guingueta. (1punts)
5. El pla d’explotació proposat és del 15 de juny al 15 de setembre, amb possibilitat d’obrir
tots els dies de la setmana o només els caps de setmana, en funció del període, amb
horari de 10 del matí a 2:30 de la matinada, excedint-se en aquest cas 30 minuts de
l’horari d’obertura segons el PCAP. Aporten un pla de manteniment amb periodicitat de
les actuacions de neteja i conservació de la guingueta, i amb incorporació d’un sistema
d’alarma amb càmeres de seguretat quan la guingueta romangui tancada. (7 punts)
Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita XENULUA, SL és de 19,5
punts
PROPOSTA 2.- JOSÉ ANTONIO MONTES ALBA presenta proposta per a totes les
Guinguetes.
Les propostes presentades per a les 5 guinguetes de l’espigó 1 al 6, contenen la mateixa
documentació, per tant es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per
igual.
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3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei. Indica que la maquinària (els botellers i congelador) serà categoria A,
eficient energèticament. (2 punts)

A l’oferta presentada per a l’espigó 7 GU06, la documentació que hi ha a l’interior és únicament
l´índex del contingut i no ha estat incorporada la proposta tècnica, les fotografies i plànols de la
guingueta, per tant es farà una valoració individual per aquest espigó.
GU01/ GU02/ GU03/ GU04/ GU05
1. a) Segons proposta presentada les característiques constructives i especificacions dels
materials de la guingueta, tenen poc manteniment i alta durabilitat, justificant el
compliment de la norma UNE-EN 438-ISO 4586. (6 punts)
b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica, aporta unes
fotografies identificades com a detalls interiors, sense cap proposta en quant a identitat
e i imatge . (0,5 punts)

3. Enumera l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei. Indica que la maquinària (3 botellers, 2 congeladors, 1 planxa i 1
granissadora) serà categoria A++, eficient energèticament. (2 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, no fa cap referència a la proposta presentada. ( 0
punts)

Total puntuació per a les guinguetes GU01/ GU02/ GU03/ GU04/ GU05 a les que licita JOSE
ANTONIO MONTES ALBA, SL es de 12,5 punts.
GU06
1. a) Les característiques constructives i especificacions dels materials de la guingueta,
no es pot valorar per falta de documentació aportada. (0 punts)

DECRET

5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, amb horari d’11 del
matí a 1:30 de la matinada, complint amb el determinat al PCAP. (3 punts)

Número : 2018-1754 Data : 16/05/2018

2. En quant als mitjans personals segons la seva proposta, indica que contractaran a 2
persones, de l’atur, sense especificar jornada ni temporalitat. (1 punts)

2. En quant als mitjans personals segons la seva proposta, indica que contractaran a 2
persones, de l’atur, sense especificar jornada ni temporalitat. (1 punts)
3. Enumera l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei. Indica que la maquinària (3 botellers, 2 congeladors, 1 planxa i 1
granissadora) serà categoria A++, eficient energèticament. (2 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, no fa cap referència a la proposta presentada. ( 0
punts)
5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, amb horari d’11 del
matí a 1:30 de la matinada, complint amb el determinat al PCAP. (3 punts)
Total puntuació per a la guingueta GU06 de JOSE ANTONIO MONTES ALBA 6 punts
PROPOSTA 3.- MAYRA ALEJANDRA PRIETO GARCÍA presenta proposta per a la
Guingueta GU01 i GU06.
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b)En quant al fotomuntatge de la guingueta i la descripció estètica, tampoc es pot
valorar per no aportar documentació al respecte . (0 punts)

Les propostes presentades per a les 2 guinguetes contenen la mateixa documentació, per tant
es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual.
1. a) Segons projecte presentat i signat electrònicament per tècnic competent, les
característiques constructives i especificacions dels materials de la guingueta,
justifiquen alta durabilitat i baix manteniment amb major durabilitat. (7 punts)
a) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica, incorpora la
proposta de 2 vinils a la part posterior amb motius de les festes majors de Cunit, a la
part frontal vinil representatiu de les platges de Cunit i als laterals vinil de dues
palmeres amb l’escut municipal i un para.sol. A totes les opcions proposades i d’acord
amb el fotomuntatge aportat especifica els colors que s’utilitzaran a cada part de la
guingueta. (3 punts)

3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei, essent molt complert. Indicant que la maquinària emprada tindrà
menys d’un any de servei i l’eficiència de les màquines anirà de la categoria A+ a A+++.
(2,5 punts)

5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, amb horari de 10:30
del matí a 2:30 de la matinada, complint amb l’establert al PCAP. Aporten un pla de
manteniment que inclou: control aigua potable, neteja i desinfecció, plagues,
temperatura dels equips, control de proveïdors i traçabilitat. (7 punts)
Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita MAYRA ALEJANDRA PRIETO
GARCÍA és de 23,5 punts
PROPOSTA 4.- NEW STAR AMBROSIANA, SRL presenta proposta per a la Guingueta
GU01.

DECRET

4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, diu que disposarà de contenidors de recollida
selectiva, tan a l’interior com a l’exterior de la guingueta i un recollidor d’oli. (1,5 punts)
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2. Mitjans personals indicats al projecte, indiquen que contractaran a 4 persones, de l’atur.
(2,5 punts)

b) En quant al fotomuntatge de la guingueta, no s’aporta res i no es pot valorar. ( 0
punts)
2. Mitjans personals indicats al projecte, proposen la contractació de 2 cuiners i 4
cambrers, provinents de l’atur. (3 punts)
3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei, aquest serà nou i l’eficiència de les màquines serà A+++. (2,5 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, diu que disposarà de contenidors de recollida
selectiva, il·luminació led de baix consum, utilització d’envasos i recipients i altres
objectes amb criteris mediambientals, venda de productes ecològics, i altres. (3 punts)
5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, amb horari de 9
hores del matí al màxim permès, de forma que no compleix amb l’establert en quant a
l’horari d’obertura amb el PCAP, que determina les 10:30 hores. Aporten un pla de
manteniment de la pròpia guingueta. (5 punts)
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1. a) Segons memòria presentada, les característiques constructives i especificacions
dels materials de la guingueta, fa referència a que els materials que configuren la
pèrgola pertanyen a l’alumini, sense especificar els materials de la pròpia guingueta.
(2,5 punts)

Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita NEW STAR AMBROSIANA
SRL és de 16 punts
PROPOSTA 5- JOAN SOLÉ COBA presenta proposta per a 4 Guinguetes.
Les propostes presentades per a les 4 guinguetes contenen la mateixa documentació, per tant
es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual.
GU01/ GU02/ GU03/ GU04
1. a) Segons proposta presentada les característiques constructives i especificacions dels
materials de la guingueta, tenen poc manteniment i alta durabilitat. (5,5 punts)

2. Els mitjans personals indicats a la proposta, són la possibilitat de contractar 2 o 3
persones en situació d’atur. (1,5 punts)
3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei. Indica que la maquinària serà nova. (1,5 punts)

5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, amb horari de 11 del
matí a 2:00 de la matinada, complint amb el que determina el PCAP. Aporten un pla de
manteniment amb una periodicitat mínima diària de supervisió. (5 punts)
Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita JOAN SOLÉ COBA és de 15,5
punts
PROPOSTA 6- KAMCHATKA, SL presenta proposta per a 3 Guinguetes.

DECRET

4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, indica que tindrà contenidors per a la recollida
selectiva. (1,5 punts)
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b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica, s’ajusta al
que determina el plec però sense cap proposta en quant a identitat e i imatge . ( 0,5
punts)

Les propostes presentades per a les 3 guinguetes contenen la mateixa documentació, per tant
es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual.

1. a) Segons proposta de pla de negoci presentada les característiques constructives i
especificacions dels materials de la guingueta incorpora materials de llarga durabilitat,
que mantindran conservada la construcció durant anys. (5,5 punts)
b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica, s’ajusta al
que determina el plec, aportant imatges de la guingueta oberta i tancada però sense
proposta d’imatges ni il·lustracions. (2 punts)
2. Els mitjans personals indicats a la proposta, són la possibilitat de contractar 6 persones
de la borsa de treball de l‘Ajuntament. (3 punts)
3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei. Indica que la maquinària serà nova amb eficiència energètica A+++, i
la il·luminació de la guingueta serà amb led’s per afavorir un estalvi energètic i
econòmic, a més s’elaborarà un projecte d’il·luminació i incorporació d’espai verd . (3
punts)
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GU01/ GU02/ GU03

4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, indica que utilitzarà estris per atendre a les taules
amb material de fusta, bambú i cartró; tindrà contenidors per a la recollida selectiva;
entre d’altres. (2 punts)
5. El pla d’explotació proposat és únicament en relació a l’horari de 9:30 del matí a 2:00
de la matinada, complint amb el que determina el PCAP. (3 punts)
Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita KAMCHATKA, SL és de 18,5
punts
PROPOSTA 7 NESTOR VARRONE CANCIO presenta proposta per a 1 Guingueta GU05.
1. a) Segons projecte integral presentat, les característiques constructives i
especificacions dels materials de la guingueta seran de fusta amb matèria prima
ecològica, per una construcció sostenible i resistent. (5,5 punts)

2. Els mitjans personals indicats a la proposta, són la possibilitat de contractar 3persones
de la borsa de treball de l‘Ajuntament. (1,5 punts)

4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, indica que utilitzarà estris per atendre a les taules
reciclable; tindrà contenidors per a la recollida selectiva; kit solar que permetrà
rendiment energètic net i sostenible. (3 punts)
5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, en l’horari de 9:00 del
matí a 2:30 de la matinada, excedint-se del que determina el PCAP en una hora trenta
minuts en l’horari d’obertura. Com a pla de manteniment aporta la utilització d’una
Karcher. (5 punts)

DECRET

3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei. Indica que la maquinària serà eficient energèticament i la il·luminació
de la guingueta serà amb led’s per afavorir un estalvi energètic i econòmic (2 punts)
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b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica, s’ajusta al
que determina el plec, aportant imatges de la guingueta oberta i tancada. (1,5 punts)

Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita NESTOR VARRONE és de
18,5 punts

Les propostes presentades per a les 4 guinguetes contenen la mateixa documentació, per tant
es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual.
GU01/ GU03/ GU04/GU05
1. a) Segons projecte integral presentat, les característiques constructives i
especificacions dels materials de la guingueta seran de fusta amb matèria prima
ecològica, per una construcció sostenible i resistent. (5,5 punts)
b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica, s’ajusta al
que determina el plec, aportant imatges de la guingueta oberta i tancada. (1,5 punts)
2. Els mitjans personals indicats a la proposta, són la possibilitat de contractar 3 persones
de l’atur. (1,5 punts)
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PROPOSTA 8 ANTONIO SANTOMAURO presenta proposta per a 4 Guinguetes.

3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei. Indica que la maquinària serà eficient energèticament i la il·luminació
de la guingueta serà amb led’s per afavorir un estalvi energètic i econòmic (2 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, indica que utilitzarà estris per atendre a les taules
reciclable; tindrà contenidors per a la recollida selectiva; kit solar que permetrà
rendiment energètic net i sostenible. (3 punts)
5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, en l’horari de 9:00 del
matí a 2:30 de la matinada, excedint-se del que determina el PCAP en una hora trenta
minuts en l’horari d’obertura. Com a pla de manteniment indica la neteja diària
corresponent. (5 punts)
Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita ANTONIO SANTOMAURO és
de 18,5 punts

1. a) Segons proposta presentada les característiques constructives i especificacions dels
materials de la guingueta, tenen poc manteniment i alta durabilitat, justificant el
compliment de la norma UNE-EN 438-ISO 4586. (6 punts)

2. En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la contractació
anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es tindrà en compte que
siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de treball de l’Ajuntament . ( 0,5
punts)
3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei. Indica que la maquinària (els botellers i congelador) serà nova. (1,5
punts)

DECRET

b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica, s’ajusta al
que determina el plec però sense cap proposta en quant a identitat e i imatge . ( 1,5
punts)
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PROPOSTA 9 IRAIDA AGUILERA GALINDO presenta proposta per a la Guingueta GU04 .

5. El pla d’explotació proposat és tota la setmana amb horari estipulat al PCAP.
Manifesten que el manteniment de la guingueta serà diària. (5 punts)
Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita IRAIDA AGUILERA GALINDO
és de 16 punts
PROPOSTA 10 LUISA SADA LOPEZ presenta proposta per a la Guingueta GU06 .
1. a) En la documentació presentada s’aporta projecte de les característiques
constructives i especificacions dels materials de la guingueta, tenen poc manteniment i
alta durabilitat. (5,5 punts)
b) Aporta fotomuntatge de la guingueta i la descripció estètica. (1 punts)
2. En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que es contractarà a
dues persones aturades i amb preferència a la borsa de treball de l’Ajuntament. En
funció de la demanda es podrà contractar personal extra caps de setmana o activitats
puntuals. (2 punts)
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4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, fa referència a la utilització de llums led’s i
envasos d’un sol ús, pel que fa a la utilització de contenidors de reciclatge diu que farà
ús dels instal·lats a la platja. (1,5 punts)

3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei. Indica que la maquinària serà de baix consum i il·luminació amb led’s.
(2 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, fa referència a la utilització de llums led’s i
envasos reciclables, i utilització de contenidors de reciclatge i la instal·lació d’un
carregador solar per als dispositius mòbils. (2 punts)
5. El pla d’explotació proposat és tota la setmana amb horari estipulat al PCAP.
Manifesten que el manteniment de la guingueta serà diària, i aporta un calendari de
principals tasques de manteniment diàries. (5 punts)
Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita LUISA SADA LOPEZ és de
17,5 punts

1. a) Segons la documentació presentada s’aporta projecte de les característiques
constructives i especificacions dels materials de la guingueta, tenen poc manteniment i
alta durabilitat. Compleix amb normativa UNE-EN-438-7:2005. (6 punts)

2. En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que es contractarà
amb preferència a la borsa de treball de l’Ajuntament, i en funció de la demanda. No
especificant el número de persones. (1,5 punts)
3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei. Indica que la maquinària serà de nova adquisició i de baix consum
energètic i il·luminació amb led’s. (2 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, fa referència a la utilització i envasos reciclables
per a begudes per emportar, i utilització de contenidors de reciclatge més propers a la
guingueta, no són propis. (1,5 punts)

DECRET

b) Aporta fotomuntatge de la guingueta amb descripció estètica de la mateixa. Inclou
il·lustracions que fan referència a l’entorn marítim aconseguint una bona estètica. (2,5
punts)
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PROPOSTA 11 FRANCISCO MIGUEL PÉREZ ALMAGRO presenta proposta per a la
Guingueta GU02 .

Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita FCO MIGUEL PÉREZ
ALMAGRO és de 18,5 punts
PROPOSTA 12 CUNIT HABANA, SL presenta proposta per a 3 Guinguetes.
Les propostes presentades per a les 3 guinguetes contenen la mateixa documentació, per tant
es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual.
GU03/ GU04/ GU05
1. a) Segons proposta presentada les característiques constructives i especificacions dels
materials de la guingueta, tenen poc manteniment i alta durabilitat, justificant el
compliment de la norma UNE-EN 438-ISO 4586. (6 punts)
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5. El pla d’explotació proposat és tota la setmana amb horari estipulat al PCAP.
Manifesten que el manteniment de la guingueta serà diària. (5 punts)

b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica, s’ajusta al
que determina el plec però sense cap proposta en quant a identitat e i imatge . ( 1,5
punts)
2. En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la contractació
anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es tindrà en compte que
siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de treball de l’Ajuntament. (0,5
punts)
3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei i models de baix consum energètic. (1,5 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, fa referència a la utilització de llums led’s i
envasos d’un sol ús, pel que fa a la utilització de contenidors de reciclatge farà Els
instal·lats a la platja. (1,5 punts)

Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita CUNIT HABANA, SL és de 16
punts
PROPOSTA 13 JERONIMO BERNABEU CONWAY presenta proposta per a 5 Guinguetes.

GU01/ GU02/ GU03/GU04/GU06
1. a) En la documentació presentada s’aporta projecte de les característiques
constructives i especificacions dels materials de la guingueta, tenen poc manteniment i
alta durabilitat. (5,5 punts)

DECRET

Les propostes presentades per a les 5 guinguetes contenen la mateixa documentació, per tant
es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual. La única diferència,
que no farà variar la puntuació total, és el fotomuntatge, que hi ha dos tipus diferents de
fotografies.

Número : 2018-1754 Data : 16/05/2018

5. El pla d’explotació proposat és tota la setmana amb horari estipulat al PCAP.
Manifesten que el manteniment de la guingueta serà diària. (5 punts)

2. En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que es contractarà a
dues persones aturades i amb preferència a la borsa de treball de l’Ajuntament. En
funció de la demanda es podrà contractar personal extra caps de setmana o activitats
puntuals. (2,5 punts)
3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el propi
d’aquest servei. Indica que la maquinària serà de baix consum i il·luminació amb led’s.
(2 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, fa referència a la utilització de llums led’s i
envasos reciclables, i utilització de contenidors de reciclatge i la instal·lació d’un
carregador solar per als dispositius mòbils. (2 punts)
5. El pla d’explotació proposat és tota la setmana amb horari estipulat al PCAP.
Manifesten que el manteniment de la guingueta serà diària. Disposarà d‘una alarma per
a la seguretat de la guingueta. (6 punts)
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b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica, s’ajusta al
que determina el plec amb propostes en quant a identitat e i imatge. Incorpora
il·lustracions a les dues opcions de guingueta, amb motius estivals i bona estètica en
general. (2,5 punts)

Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita JERONIMO BERNABEU
CONWAY és de 20,5 punts
Per tant, les puntuacions totals obtingudes són:

Total
puntuació

6

1,5

2

2

1

7

19,5

6

0,5

1

2

0

3

12,5

JOSÉ
ANTONIO
MONTES
ALBA GU06

0

0

1

2

0

3

6

MAYRA
ALEJANDR
A PRIETO
GARCÍA

7

3

2,5

2,5

1,5

7

23,5

2,5

0

3

2,5

3

5

16

NEW STAR
AMBROSIA
NA, SRL
JOAN
SOLÉ
COBA

5,5

0,5

1,5

1,5

1,5

5

15,5

KAMCHATK
A, SL

5,5

2

3

3

2

3

18,5

NESTOR
VARRONE
CANCIO

5,5

1,5

1,5

2

3

5

18,5

ANTONIO
SANTOMA
URO

5,5

1,5

1,5

2

3

5

18,5

6

1,5

0,5

1,5

1,5

5

16

5,5

1

2

2

2

5

17,5

6

2,5

1,5

2

1,5

5

18,5

6

1,5

0,5

1,5

1,5

5

16

5,5

2,5

2,5

2

2

6

20,5

IRAIDA
AGUILERA
GALINDO
LUISA
SADA
LOPEZ
FRANCISC
O MIGUEL
PÉREZ
ALMAGRO
CUNIT
HABANA,
SL
JERONIMO
BERNABEU
CONWAY

.../...
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Pla
explotació
(10 punts)
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XENULUA,
SL
JOSÉ
ANTONIO
MONTES
ALBA

Mitjans
Fotomuntatge personals Utillatge
(3 punts)
(3 punts) (3 punts)

Gestió
econ. i
medi
ambiental
(4 punts)

DECRET

Interessat

Caract.
constructives i
esp. materials
(7 punts)

A continuació i de conformitat amb la clàusula 3.5 del Plec de Clàusules Administratives
particulars, la Presidenta ordena l’obertura dels sobres C presentats per les empreses
licitadores, certificant la Secretaria la relació de documents que contenen.
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DECRET

Una vegada s’aplica la fórmula establerta al PCAP, i la suma obtinguda al sobre B la puntuació
total per a cada licitador serà la següent per a cada una de les guinguetes
GU01/GU02/GU03/GU04/GU05:

GU-01

GU-02

GU-03

JOSE ANTONIO MONTES ALBA

2

MARIA ALEJANDRA PRIETO

3

JERONIMO BERNABEU

4

XENULUA, S.L.

5

KAMCHATKA, SL

6

JOAN SOLE COBA

7

NEW STAR AMBROSIANA SRL

8

ANTONIO SANTOMAURO

1
2
3
4
5

EMPRESA
JOSE ANTONIO MONTES ALBA
JERONIMO BERNABEU
XENULUA, S.L.
KAMCHATKA, SL

6

FRANCISCO MIGUEL PEREZ ALMAGRO
JOAN SOLE COBA

1

EMPRESA
JOSE ANTONIO MONTES ALBA
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1
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EMPRESA

DECRET

A la vista de les puntuacions obtingudes, els membres de la mesa de contractació acorden, per
unanimitat, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació de l’explotació indirecta dels serveis
de Guingueta-Bar a les platges del terme municipal de Cunit 2018 d’acord amb la següent
classificació:

XENULUA, S.L.

7

CUNIT HABANA S.L.

GU-05

1
2
3
4
5

GU-06

1
2
3
4
5

EMPRESA
JOSE ANTONIO MONTES ALBA
XENULUA, S.L.
JERONIMO BERNABEU
JOAN SOLE COBA
ANTONIO SANTOMAURO
CUNIT HABANA S.L.
IRAIDA AGUILERA
EMPRESA
JOSE ANTONIO MONTES ALBA
XENULUA, S.L.
NESTOR VARRONE CANCIO
ANTONIO SANTOMAURO
CUNIT HABANA S.L.
EMPRESA
JOSE ANTONIO MONTES ALBA
MARIA ALEJANDRA PRIETO
XENULUA, S.L.

Número : 2018-1754 Data : 16/05/2018

7

ANTONIO SANTOMAURO

JERONIMO BERNABEU
LUISA SADA LOPEZ

Seguidament i essent les 14 hores 05 minuts, la Presidenta dona per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria sotmeto a la
signatura de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.
.../...

Cinquè.- Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm 1497/2018 es van classificar les
propostes presentades pels licitadors a la contractació per a l’explotació indirecta dels
serveis de Guingueta Bar a les platges del terme municipal de Cunit, atenent la
proposta duta a terme per la Mesa de Contractació.
Sisè.- Els primers classificat de la guingueta José Antonio Montes Alba presenta escrit
de renúncia a les guinguetes 01, 02, 03, 04, 05 i 06
Setè.- El decret 2018-1599 de 3 de maig de 2018, requereix a M. ALEJANDRA
PRIETO com a classificada de les guinguetes GU01 i GU06 per tal que presenti, en el
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1
2
3
4
5
6

JERONIMO BERNABEU
KAMCHATKA, SL
JOAN SOLE COBA

DECRET

GU-04

2
3
4
5
6

termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut la notificació
d’aquest acord, la documentació establerta a la clàusula 3.6 de la informació general
del Plec de clàusules administratives.
Vuitè.- En data 11 de maig de 2018, M. ALEJANDRA PRIETO presenta, amb número
de Registre d’Entrada 2018-E-RC-7838 la documentació requerida per decret de 3 de
maig.
Novè.- Vist l’informe emès per la Tresoreria municipal d’estar al corrent de les
obligacions tributàries amb la Hisenda Local a nom de Mayra Alejandra Prieto que obra
a l’expedient a tots els efectes.

Onzè.- Consta a l’expedient informe del tècnic de medi ambient sol·licitant a la Direcció
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme per esmenar l’error material.
FONAMENTS JURÍDICS

Segon.- Atès les competències que la DA Segona del Real Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació en matèria de contractació, si
bé les esmentades competències han estat delegades a la Junta de Govern Local
mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 3082/2015.

DECRET

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

Número : 2018-1754 Data : 16/05/2018

Desè.- Ates l’autorització de l’ocupació de la distribució aprovada dels serveis de
temporada en zona de domini públic marítimo-terrestre i en zona de servitud per
l’ocupació per la temporada de 2018 d’acord amb el Pla d’Usos i Serveis del període
2017-2021, rebuda en data 25 d’abril de 2018 i registre d’entrada 2018-E-RC-6774,
que autoritza les guinguetes GU-5 i GU-6 amb una superfície de 13m 2 i amb terrassa i
passarel·les incloses fins a 62 m2.

Tercer.- Vist el Decret de l’Alcaldia 1410/2018 d’avocació de competències.

RESOLC
Primer.- ADJUDICAR el contracte per a l’explotació indirecta dels serveis de
Guingueta Bar a les platges del terme municipal de Cunit, durant les temporades
estivals dels anys, 2018, 2019, 2020 i 2021 a les persones que a continuació es
relacionen pels cànons que així mateix es detallen:
Adjudicatari
M. Alejandra Prieto
M. Alejandra Prieto

NIF

Guingueta-ba
r

Cànon anual

49879737-M
49879737-M

GU01
GU06

4.598,00 €(IVA inclòs)
2.178,00 €(IVA inclòs)

Segon.- ADVERTIR a l’adjudicatària que l’adjudicació resta condicionada als extrems
de l’autorització del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, que es relaciona a la part expositiva de la present resolució,
sens perjudici de la possible aprovació de l’esme de l’errada material a que es refereix
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Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,

l’antecedent onzè.
Tercer.- COMUNICAR a la persona adjudicatària que, abans la signatura del
contracte, 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.- NOMENAR com a responsable del contracte al Sr. Josep Miró Illa, tècnic de
Medi Ambient municipal.
Sisè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal i
al responsable del contracte, Sr. Josep Miró Illa.

Cunit a data de signatura electrònica
Davant meu,
El secretari,
Montserrat Carreras García

Jordi Gasulla Sabaté

DECRET

L’Alcaldessa

Codi Validació: 5TS74AGQM9ZD5P4JE792Z9RZR | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 20

Vuitè.- 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.

Número : 2018-1754 Data : 16/05/2018

Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del contractant.

