LUIS FERNANDO MARTÍNEZ- ZURITA LACALLE, SECRETARI de l'Ajuntament de la
vila de Teià
CERTIFICO: que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data
21 d'octubre de 2021, adoptà, entre d'altres, el següent acord:
2.15 PRP2021/1086 Modificació plecs licitació parades disponibles Mercat
Municipal de Teià
PROPOSTA DE Promoció Econòmica i Turisme
Exp. 2021/1516
Vist l’informe de la regidoria de Promoció Econòmica en el que es proposa la
modificació de dades dels Plecs de clàusules administratives particulars i Plec de
prescripcions tècniques per a la contractació de la concessió administrativa d’ús
privatiu de béns de domini públic per la utilització i explotació de parades del Mercat
Municipal de Teià, mitjançant procediment obert, iniciat en l’expedient 2020/714 de l’11
de juny de 2020.
On es cita textualment de l’informe tècnic:
INFORME TÈCNIC
“
1. L’11/06/2020 es va obrir expedient per a la contractació de la concessió
administrativa de l’ús privatiu de béns de domini públic per la utilització i
explotació de parades del Mercat Municipal de Teià, mitjançant procediment
obert, que incloïa el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que han de regir la contractació, de conformitat amb el que disposa
l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
2. El 30/6/2020 es va aprovar per Resolució d’Alcaldia (RES 2020/407) l’expedient
de contractació i els plecs de clàusules.
3. Va quedar pendent l’obertura del procediment obert mitjançant publicació del
pertinent anunci en el perfil del contractant de l’Ajuntament. Des d’aleshores
aquest procediment va quedar aturat sense ser finalment publicat.
Fets:
1. A 19 d’octubre de 2021 s’ha recuperat la documentació de l’expedient per
procedir a la publicació i vista la jubilació dels membres de la mesa del plec de
clàusules administratives es fa necessari modificar-ne la composició i es
proposa la següent:

DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:
Clàusula 18a. Mesa de contractació
PRESIDENT
 Titular: Andreu Bosch Rodoreda, alcalde o regidor en qui
delegui.
VOCALS
 Titular: Luis Fernando Martínez Zurita, secretari o persona que
legalment el substitueixi.
 Titular: Anna Moreno Castells, Interventora, o persona que
legalment la substitueixi.
 Titular: Lídia González Prado, tècnica de Recursos Humans o
persona que legalment la substitueixi.
SECRETARI/A
 Titular: Cristina Jiménez Vicente, administrativa Serveis
Econòmics o persona que legalment la substitueixi.
2. En el Plec de prescripcions tècniques aprovat en la mateixa resolució 2020/407
es detecten algunes dades incorrectes que cal esmenar i que es detallen a
continuació:
Clàusula 2a. Responsables municipals del contracte.
Regidoria d’adscripció: On hi diu “Regidor de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme” hi ha de constar Regidoria de Promoció Econòmica i
Ocupació.
Responsable municipal: On hi diu “Vanessa Soria Pubill” s’ha de treure
el nom i cognoms i només deixar-hi el càrrec, tècnic/a de Promoció
Econòmica.
3. Aprofitant la revisió dels textos i les modificacions anteriorment citades també
es considera convenient procedir a la modificació dels plecs pel que fa a la
Definició de les prestacions a càrrec del/de la concessionari/ària ja que durant
el temps que ha estat aturada la publicació han canviat les necessitats per
complementar l’oferta comercial del municipi.
S’exposen les dues
modificacions que es proposen per adaptar-ho a la realitat del moment actual:
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:
Clàusula 3a. Definició de les prestacions a càrrec del/de la
concessionari/ària.
-

La parada 1-3.
Es proposa modificar l’apartat 1 i que el text on hi diu “ Plats cuinats o
preparats per emportar i degustació. Inclou la venda de productes de
celler com vins i caves espumosos (establint una major puntuació si es

tracta de productes del Maresme o de la DO Alella)” es substitueixi pel
següent:
Venda de plats cuinats/ preparats per emportar o envasats. Inclou la
venda de productes processats i sense processar, producte d’alta
qualitat, també productes de celler, com vins i caves escumosos.
Inclou la venda de cafès i esmorzars tipus entrepans exclusivament per
emportar que no requereixin la utilització de forn ni planxes.
-

La parada 16-18.
En comptes de cafès i degustació per emportar que ja s’inclou en la
parada 1-3, es proposa una parada de venda de flors per complementar
l’oferta comercial de Teià.
Es proposa per tant modificar en aquest apartat el text on hi diu “Cafès,
degustació de plats elaborats, pastes i pastissos, que no requereixin la
utilització de forn ni planxes” i substituir-lo per venda de flor tallada,
rams, plantes i complements de decoració floral.

Aquestes dues modificacions afecten als requadres on hi ha el resum d’usos
del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES en els apartats següents:
Clàusula 3a. Relació de parades disponibles al Mercat Municipal de Teià:
Divisió del contracte en lots i número de lots.
En el lot número 3. On hi diu Usos, “cafès, degustació de plats elaborats,
pastes i pastissos determinats en la clàusula 3a de Plecs Tècnics” substituir-ho
per Venda de flors, determinats a la clàusula 3a de plecs tècnics.
Annex núm. II. Proposició Econòmica.
En el lot número 3. On hi diu Usos, “cafès, degustació de plats elaborats,
pastes i pastissos determinats en la clàusula 3a de Plecs Tècnics” substituir-ho
per Venda de flors, determinats a la clàusula 3a de plecs tècnics.
4. En la clàusula 4a. Drets i obligacions contractuals del contractista. Del
Plec de Prescripcions Tècniques.
Es proposa afegir els següents apartats:
Obligacions
-

Cada paradista ha d’assumir les despeses de les obres d’adequació a
realitzar. Les obres han de complir els criteris municipals i disposar de
llicència d’obres prèvia l’execucióLes parades hauran de disposar de:

-

Autorització sanitària comarcal emesa pel Consell Comarcal del
Maresme.
Espai per emmagatzemar totes les fraccions de residus.

Es proposa substituir
El punt d) de les obligacions on hi diu “Els nous paradistes que necessitin fred
industrial del Mercat, hauran de posar-se comptador individual de consum i
assumir el cost de la seva instal·lació” i substituir-ho per
-

Els nous paradistes han de contractar i assumir el cost de la instal·lació
del subministrament elèctric individual per cada parada.”

Es proposa,
Primer.- Aprovar les modificacions proposades.
Segon.- Modificar els canvis una vegada aprovats en els plecs de clàusules
administratives i plec de prescripcions tècniques i afegir-los a l’expedient.
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment obert mitjançant publicació del pertinent
anunci en el perfil del contractant de l’Ajuntament.
I, perquè consti, signo aquest certificat, a l’empara del que disposa l’art. 206 del R.O.F. i
R.J. de les Entitats Locals i a reserva del text definitiu que resulti de l’aprovació de l’acta
de la sessió.
TEIÀ, a data de signatura electrònica
El secretari accidental
Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle

Vist i plau, L’alcalde
Andreu Bosch i Rodoreda

