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DECRET NÚM. 426 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2013/166 66 NCPUB  
Contingut: LICITACIO ADJUDICACIO GUINGUETA 4 DE LA PLATJA 
TEMPORADA 2013-2016 
 
 

En Junta de Govern local celebrada en data 14 de febrer de 2013 es va aprovar 
el plec de clàusules administratives i tècniques per a l’adjudicació de la 
instal·lació i explotació comercial de serveis de temporada a la platja del terme 
municipal de Sant Vicenç de Montalt, mitjançant procediment obert i proposta 
més avantatjosa per la temporada 2013-2016. 

En data 10 d’abril de 2013 es va aixecar acta de valoració de les propostes 
presentades i es van proposar els adjudicataris de les guinguetes. 

Es van formalitzar les adjudicacions de totes les guinguetes excepte la de la 
guingueta número 4 pels motius que es detallen a continuació: 

1. En data 18 d’abril de 2013 es va requerir a LA CONCHA DE LA LORA, 
SCP , empresa que havia presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, per tal que procedís a la presentació de la documentació 
necessària per formalitzar el contracte. 

2. Atès que l’empresa proposada per la mesa de contractació no va aportar 

la documentació requerida en el termini establert, mitjançant decret 

d’Alcaldia número 349, es va comunicar a l’interessat que es continuaria 

amb la tramitació de l’adjudicació en favor del següent licitador que va 

presentar l’oferta més avantatjosa. 

3. En data 1 de juny de 2013 es va requerir a ORICLA GESTIÓN SL, la 

següent i última empresa que havia presentat l’oferta econòmicament 

més avantatjosa, per tal que aportés la documentació necessària per 

formalitzar l’adjudicació. Aquest termini va finalitzar el 14 de juny de 

2013 sense que l’empresa licitadora aportés la documentació requerida. 

 



 

Segons el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic textualment 
diu: 

“Artículo 170 Supuestos generales  

En los términos que se establecen para cada tipo de contrato en los artículos 
siguientes, los contratos que celebren las Administraciones Públicas podrán 
adjudicarse mediante procedimiento negociado en los siguientes casos: 

… 

c) Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se 
haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean 
adecuadas, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen 
sustancialmente. Tratándose de contratos sujetos a regulación armonizada, se 
remitirá un informe a la Comisión de la Unión Europea, si ésta así lo solicita.” 

… 

Atès que en el moment que es va licitar per procediment obert, la guingueta nº 

4 va quedar sense adjudicar i atès que la temporada estiuenca ja s’ha iniciat, 

seria convenient donar el servei d’instal·lació i explotació comercial de serveis 

de temporada a les persones usuàries de la platja, en concret a la zona del 

Passeig Marquès Casa Riera davant del número 36.  

Per tant, 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, de la instal·lació i explotació comercial de serveis de 

temporada a la platja, en concret la guingueta número 4, del terme municipal de 

Sant Vicenç de Montalt durant la temporada 2013-2016. 

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el 

procediment negociat sense publicitat, que es transcriu com annex al present 

Decret. 

QUART. Sol·licitar oferta a un mínim de tres empreses amb solvència suficient 

per portar a terme el contracte, sempre que sigui possible, i deixar-ne oportuna 



 

constància a l’expedient. 

 

Sant Vicenç de Montalt, 20 de juny de 2013 
 
L’Alcalde,      Davant meu, 
       El Secretari Interventor 

 


