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Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Concurs públic per l’atorgament d’autoritzacions per a la instal·lació de parades de venda no
sedentària amb motiu de diades a les platges. Aprovació bases i inici
Núm. exp.: 8/2022 de Licitacions administratives
Ref.: SJ
Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què
s’aprovi l’acta de la sessió,
Certifico
Que el/la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del dia 12/05/2022 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:

Relació de fets
1. En data 6 de maig de 2022, la gerent de l’IPEP i cap de l’àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament, va emetre informe en el que proposava iniciar el procediment d’oferta pública, per a
l’atorgament de les autoritzacions d’ús privatiu, per a la instal·lació de parades de venda no
sedentària amb motiu de diades, ocasions assenyalades i per la temporada d’estiu, als nuclis
turístics de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu.
2. S’han redactat les bases reguladores de les condicions que han de regir el concurs públic per
l’adjudicació, de les autoritzacions.
Fonaments de dret
Competència. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local inclou com
una de les competències pròpies del municipi fires, proveïments, mercats, llotges i comerç
ambulant (article 25.2 i) i com a un dels serveis mínims, de conformitat amb el que disposa el Text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (art. 67).
Procediment per concurrència competitiva. Articles 57.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals i articles 22 i 45 del Reglament dels
mercats de venda no sedentària de Palafrugell.
Termini i forma de presentació de sol·licituds a l’oferta pública. La presentació de les sol·licituds
s’iniciarà el dia següent a la publicació de l'anunci al BOP de Girona, i per un termini de 15 dies
naturals, de conformitat amb el que estableix l’article 66 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.
Òrgan competent. La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per resolució d’alcaldia
1343/2019 de 28 de juny de 2019, en concordança amb l’article 4 del Reglament dels mercats de
venda no sedentària de Palafrugell.
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Atès que és competència de l'Ajuntament atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària,
de conformitat amb els articles 4 i 30 del Reglament dels mercats de venda no sedentària de
Palafrugell, la Junta de govern local adopta els següents
Acords
Primer. Aprovar les bases reguladores de les condicions que regiran l’adjudicació de les
autoritzacions d’ús privatiu per a la instal·lació de parades de venda no sedentària amb motiu de
diades, ocasions assenyalades i per la temporada d’estiu, als nuclis turístics de Calella de
Palafrugell, Llafranc i Tamariu.
Segon. Convocar simultàniament l’oferta publicant anunci al BOP de Girona, al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i al Perfil del contractant de l’Ajuntament, atorgant un termini de 15 dies naturals,
des de la publicació de l’anunci al BOP, per tal que es puguin presentar les corresponents
instàncies.
Tercer. Facultar a la comissió de valoració per excloure les sol·licituds que no compleixin els
requisits establerts a les bases i sol·licitar i admetre els aclariments o esmenes d’errors en les
sol·licituds quan siguin de tipus material o formal, no substancials.
I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a
l’encapçalament.
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