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AMD-VP

RESOLUCIÓ DEL REGIDOR-DELEGAT DE VIA PÚBLICA I MANTENIMENT, GENT GRAN I
ESPORTS
Via Pública - Llicències- AMD-VP- 2020/10505.- L’article 6 de l’Ordenança municipal
reguladora del mercat de venda no sedentària en el municipi de Castelldefels, de data
30 de juny de 2017, estableix que l'Ajuntament, per tal de garantir la transparència, la
imparcialitat, la no discriminació i la igualtat en l'accés de les parades vacants en el
mercat no sedentari de Castelldefels, realitzarà un sorteig públic de les sol·licituds
presentades.
En compliment del que disposa el paràgraf primer de l’article esmentat, la Comissió de
seguiment del mercat, en reunió celebrada el 7/09/2020, va determinar els criteris
d’adjudicació de les parades buides i amb transmissió econòmica, acta que forma part
integrant del present expedient i que, en síntesis, preveu:
“... la determinació de l’article no s’aplicarà el criteri dels anteriors anys, ja que al ser tan
restrictiu queden moltes parades sense cobrir i s’acorda que cada sol·licitat podrà
determinar l’article de venda per la parada a la que vulgui optar.
Els articles seran tots aquells que permet l’ordenança del mercat de venda no sedentària
de Castelldefels.
... El procediment d’adjudicació de les parades amb transmissió econòmica quedarà
inclosa en el mateix procés d’adjudicació de les parades vacants. Per a facilitar la
mobilitat i la millora de les condicions de venda, es tindran primer en compte a les
persones que ho sol·licitin i que siguin titulars d’una parada en el mercat de venda no
sedentària de Castelldefels.
En el supòsit de que no quedin cobertes les parades amb transmissió econòmica amb
les sol.licituds dels titulars del mercat, aquestes quedaran a disposició de qualsevol
aspirant que ho sol·liciti i en ambdós casos la transmissió serà en les mateixes condicions
i característiques que te actualment la parada que es vol transmetre.
Es determina que cada sol·licitant tant sols podrà optar simultàniament a una de les
parades amb transmissió econòmica de la Rbl. Blas lnfante (BI) i/o a una de les parades
vacants del C M. Aurèlia Capmany (AC).
En cas de presentar simultàniament una sol licitud per una parada amb transmissió
econòmica i una sol·licitud per una parada vacant, tindrà prioritat la sol·licitud amb
transmissió econòmica.
En el supòsit de que aquest procediment quedi desert, les parades passaran a disposició
de l’Ajuntament perquè es procedeixi a la seva adjudicació fora d’aquest procés.”
En compliment del punt 4 de l’ordre del dia de l’esmentada Comissió de seguiment del
passat 7/09/2020, es va realitzar el sorteig de les parades vacants de la RBL. BLAS
INFANTE.
Les parades vacants del C M. AURÈLIA CAPMANY són les següents:

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13067467373263107120 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

AC-11, AC-13, AC-15, AC-17, AC-21, AC-22, AC-25, AC-26, AC-27, AC-35, AC-45, AC-49,
AC-53, AC-57, AC-59 i AC-64.
L’article 15.7 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires estableix que
les autoritzacions per a la venda i la prestació de serveis de manera no sedentària, en
mercats de marxants, són transmissibles de manera prioritària, als marxants que, tot i
complir els requisits per a accedir a places de característiques similars en els mercats
que se celebrin en el municipi, hagin quedat exclosos per raó de puntuació en el darrer
concurs de concurrència competitiva convocat per l'ajuntament. I en cas de no haver
marxants que compleixin aquest requisit, l’ajuntament ha de convocar una oferta
pública, detallant les característiques de la plaça i l'import sol·licitat per a la transmissió.
En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la
Presidència de la Corporació i en ús de la delegació conferida pel decret de l’alcaldia de
data 5 de juny de 2020 (Butlletí Oficial de la província de Barcelona del dia
23/06/2020),
RESOLC:
Primer.- Aprovar, d’acord amb l’exposat, les condicions per l'adjudicació de noves
parades amb les determinacions següents:
a) Model de sol·licitud.
El model de sol·licitud per optar a una parada vacant i l’annex, es podran trobar en la
web municipal, perfil del contractant, o demanant cita prèvia al departament de
llicències a la via pública de l’Ajuntament de Castelldefels, tel. 936651150 ext. #1326.
b) Calendari del procés de licitació.
El calendari del procés s’inicia amb la presentació de la sol·licitud en el departament de
llicències a la via pública, per a la seva supervisió i posterior registre en l’OAC de
l’Ajuntament de Castelldefels, del 23 de novembre al 14 de desembre d’enguany,
adjuntant la documentació següent:
-

Còpia DNI/NIE o CIF en cas de persona jurídica i DNI/NIE del representant (si
escau).

-

Còpia de les escriptures de la societat i poders de la representació (si escau).

-

Una proposta gràfica de les característiques de la parada adjuntant un croquis
o fotografies de la parada, amb la descripció dels articles de venda.

-

Proposta o pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim
de 150.000 €.

-

Annex adjunt degudament emplenat i signat.

Transcorregut el termini per la presentació, la Comissió de seguiment realitzarà la
confecció del llistat provisional de les sol·licituds admeses al sorteig de les 16 parades

vacants.
c) Determinació del número de parades a atorgar.
Les parades per atorgar amb la condició de vacants ubicades al C. M. AURÈLIA
CAPMANY, són les següents:
AC-11
AC-13
AC-15
AC-17
AC-21
AC-22
AC-25
AC-26
AC-27
AC-35
AC-45
AC-49
AC-53
AC-57
AC-59
AC-64

de 4 metres
de 4 metres
de 4 metres
de 5 metres
de 5 metres
de 6 metres
de 5 metres
de 6 metres
de 5 metres
de 5 metres
de 5 metres
de 5 metres
de 5 metres
de 5 metres
de 5 metres
de 6 metres

Les parades per atorgar amb la condició de transmissió econòmica ubicades al C. M.
AURÈLIA CAPMANY i RBL. BLAS INFANTE, són les següents:
-

Parada AC-4
Parada BI-11
Parada BI-98

venda confecció
venda confecció
venda confecció

8 metres
6 metres
6 metres

import 1.100,- €
import 5.000,- €
import 5.000,- €

Segon.- Publicar en un termini de 5 dies hàbils comptats des de l’endemà de l’últim dia
de la presentació de les esmentades sol·licituds el lloc, el dia, l'hora del sorteig en el etauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Perfil del Contractant de la pàgina web municipal.
El número d’entrada de la sol·licitud en el registre general de l’Ajuntament de
Castelldefels determinarà el número d’ordre en el llistat.
Transcorreguts tres dies hàbils després de la celebració del sorteig, es publicarà el
resultat del mateix en el e-tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Perfil del
Contractant de la pàgina web municipal.
Tercer.- Anunciar el present procediment al Perfil del Contractant, a la pàgina web
municipal, a l’e-tauler de l'Ajuntament de Castelldefels i al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
Quart.- Traslladar aquesta resolució a l’Associació de comerciants no sedentaris de
Castelldefels, pel seu coneixement i als efectes oportuns.
Castelldefels, a la data de signatura electrònica.

En dono fe, als efectes de l’article 3.2.e) del RD
128/2018.

