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DECRET 

 

Per Decret de l’Alcaldia de data 22 i 23 d’abril de 2010 es va adjudicar 
provisionalment la instal·lació i explotació comercial de Serveis de temporada a 
la platja del terme municipal de Sant Vicenç de Montalt als senyors Oscar 
Danilo Florez Tobon, en representació de la mercantil J. Hostelera, S.L i  
Manuel Parra Lopez, de les guinguetes números 4 i  5, respectivament, 

Així mateix es va notificar als senyors Oscar Danilo Florez, en representació de 
la Mercantil J. Hostelera, S.L, i  Manuel Parra Lopez, per tal que presentessin  
la següent documentació: 

-   Justificant d’haver constituït la garantia definitiva 

- Justificant d’haver constituït el dipòsit per aixecament de les 
instal·lacions 

-   Justificant de cànon d’adjudicació anual 

-   Justificant de l’alta de l’IAE, si s’escau; justificant d’alta al Règim de la 
Seguretat Social, de l’empresa de l’adjudicatari i del seu personal 

-  Justificant d’haver rebut la formació que fa referència el RD 202/2000, 
d’11 de febrer, el qual estableix les normes relatives als manipuladors 
d’aliments 

- Còpia diligenciada de la pòlissa d’assegurança per la totalitat dels 
riscos d’explotació i compliment de contracte d’import mínim de 
300.000€ 

- Justificant de la contractació de treballadors discapacitats i certificat 
sobre el compliment de la Llei de Riscos Laborals.  

 

Atès que els senyors Oscar Danilo Florez i Tobon, en representació de la 
mercantil J. Hostelera S.L,  i   Manuel Parra Lopez han presentat tota la 
documentació requerida dins del termini atorgat per a fer-ho, l’adjudicació 
provisional es pot elevar a definitiva. 

 

Per tant, 
 



 

 

RESOLC: 

 

PRIMER. Adjudicar definitivament la instal·lació i explotació comercial dels 
Serveis de temporada a la platja del terme municipal de Sant Vicenç de Montalt 
als senyors: Oscar Danilo Florez Tobon, en representació de la mercantil J. 
Hostelera, S.L (guingueta 4) i Manuel Parra Lopez (guingueta 5). 

SEGON. Notificar als senyors Oscar Danilo Florez Tobon, en representació de 
la mercantil J. Hostelera, S.L i Manuel Parra Lopez la concessió de les  
corresponents llicències.  

TERCER. Publicar l’adjudicació definitiva mitjançant anunci en el Perfil de 
Contractant de l’Ajuntament. 
 
Sant Vicenç de Montalt, 19  de maig de 2010. 
 
L’alcalde       Davant meu, 
       El secretari interventor, 
 
  


