Decret Núm.: 2019/8990
Via Pública - Llicències
Núm. Exp.: 2019/9440
AMD-VP
DECRET/ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDESSA
Vista la resolució de data 19/09/2019 que va aprovar i iniciar el procediment per a
l’adjudicació del dret d’ús privatiu d’espais de domini públic de 6 parades amb
transmissió econòmica, ubicades a la RBL. BLAS INFANTE (BI) i de 14 parades vacants
ubicades al C Mª AURÈLIA CAPMANY en el mercat de venda no sedentària del municipi
de Castelldefels, de conformitat amb el que disposa l’article 6 i 10 de la vigent
Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària en el municipi de
Castelldefels de 30 de juny de 2017 i l’art. 15 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç,
servies i fires.
Vista l'acta de la Comissió de seguiment del mercat de venda no sedentària de
Castelldefels de data 4/11/2019 que, per unanimitat, va admetre la licitació als
sol·licitants de les parades amb transmissió econòmica (BI), que tot seguit es relacionen
per ordre del número de registre d’entrada:
PARADA BI-10
opció parada gènere o article
Confecció
BI-10

metres
6

import
2.500 €

Núm. de registre Opció parada gènere o article
Confecció
2019021108
BI-18
2019021889
BI-18
Confecció
Confecció
2019022995
BI-18
Confecció
2019023004
BI-18

metres
8
8
8
8

import
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €

Núm. de registre Opció parada gènere o article
Confecció
2019022262
BI-30
2019022694
BI-30
Confecció
Confecció
2019022915
BI-30

metres
8
8
8

import
3.000 €
3.000 €
3.000 €

Data registre Núm. de registre Opció parada gènere o article
metres
Confecció
7/10/2019
2019021100
BI-39
8
28/10/2019
2019022689 (*)
BI-39
Confecció
8
Confecció
30/10/2019
2019023013 (*)
BI-39
8
(*) Titular d’una parada en el mercat de venda no sedentària de Castelldefels.

import
2.000 €
2.000 €
2.000 €

data registre
30/10/2019

núm. de registre
2019022007

PARADA BI-18
Data registre
7/10/2019
16/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
PARADA BI-30
Data registre
22/10/2019
28/10/2019
30/10/2019
PARADA BI-39

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :12433310073060307332 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

PARADA BI-74
Data registre
29/10/2019

Núm. de registre Opció parada gènere o article
Calçat
2019022857
BI-74

metres
8

import
4.000 €

Vist que l’esmentada Comissió de seguiment del mercat va excloure de la licitació al
sol·licitant que com a titular d’una parada en el mercat de venda no sedentària de
Castelldefels per incompliment de l’article 6.3 de la vigent Ordenança municipal
reguladora del mercat de venda no sedentària en el municipi de Castelldefels de 30 de
juny de 2017, que tot seguit es detalla:
Data registre
9/10/2019

Núm. de registre Opció parada gènere o article
Confecció
2019021301
BI-39

metres
8

import
2.000 €

Vista la mateixa acta de la Comissió de seguiment del mercat que, per unanimitat, va
admetre la licitació als sol·licitants de les parades vacants (AC) que tot seguit es
relacionen per ordre del número de registre d’entrada:
Núm. de registre
2019021766
2019021852
2019022099
2019022371
2019022795
2019022996
2019022934

Data registre
15/10/2019
16/10/2019
21/10/2019
23/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
30/10/2019

Opció parada
AC-24
AC-12
AC-15
AC-10
AC-12
AC-45
AC-73

gènere o article
Articles de barreteria i complements
Ferreteria i petis electrodomèstics
Llibreria, multimèdia i papereria
Matalasseria
Ferreteria i petis electrodomèstics
Decoració i petit mobiliari
Per a mascotes

metres
6
7
4
8
7
5
4

Vista la coincidència de sol·licituds en la licitació de les parades BI-18, BI-30, BI-39 i AC12, es va acordar celebrar un sorteig de cada parada pel dia 18/11/2019, resultant com
a guanyadors els licitadors següents:
Data registre
16/10/2019

Núm. de registre Opció parada gènere o article
2019021889
BI-18
Confecció

metres
8

import
4.000 €

Data registre
30/10/2019

Núm. de registre Opció parada gènere o article
Confecció
2019022915
BI-30

metres
8

import
3.000 €

Data registre Núm. de registre Opció parada gènere o article
metres
Confecció
30/10/2019
2019023013 (*)
BI-39
8
(*) Titular d’una parada en el mercat de venda no sedentària de Castelldefels.

import
2.000 €

Núm. de registre
2019022795

Data registre
29/10/2019

gènere o article
Opció parada
Ferreteria i petis electrodomèstics
AC-12

metres
7

Vist que la parada BI-56 va quedar deserta i la comissió de seguiment va acordar que un
cop finalitzat el sorteig de cada una de les parades de BI-18, BI-30 i BI-39, els sol·licitants
que hi varen participar i que no varen ser adjudicataris se’ls donava l’opció pels que hi
estesin interessats, en poder participar en un sorteig i optar a l’esmentada parada.
Els interessats varen acceptar, mitjançant compareixença, les condicions descrites en la
resolució de data 19/09/2019 de convocatòria per l’adjudicació en la que es descriu
que, la parada BI-56 el gènere és de confecció, de 6 metres i amb una transmissió
econòmica de 3.000 €, resultant com a guanyador el licitador següent:
Data registre
7/10/2019

Núm. de registre 2n opció parada gènere o article
Confecció
2019021108
BI-56

metres
6

import
3.000 €

Quedant eliminats els següents licitadors:
Data registre
30/10/2019
30/10/2019
22/10/2019
28/10/2019
7/10/2019
28/10/2019

Núm. de registre Opció parada gènere o article
Confecció
2019022995
BI-18
Confecció
2019023004
BI-18
Confecció
2019022262
BI-30
2019022694
BI-30
Confecció
Confecció
2019021100
BI-39
2019022689
BI-39
Confecció

Núm. de registre
2019021852

Data registre
16/10/2019

import
4.000 €
4.000 €
3.000 €
3.000 €
2.000 €
2.000 €

metres
8
8
8
8
8
8

gènere o article
Opció parada
Ferreteria i petis electrodomèstics
AC-12

metres
7

En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la Presidència
de la Corporació,
RESOLC:
Primer.- Adjudicar les parades amb transmissió econòmica de la Rbl. Blas Infante a favor
dels licitadors següents, ordenats per núm. de parada:
data registre
30/10/2019
16/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
7/10/2019
29/10/2019

núm. registre
2019022007
2019021889
2019022915
2019023013
2019021108
2019022857

núm. parada
BI-10
BI-18
BI-30
BI-39
BI-56
BI-74

gènere o article
Confecció
Confecció
Confecció
Confecció
Confecció
Calçat

metres
6
8
8
8
6
8

Segon.- Adjudicar les parades vacants del C M. Aurèlia Capmany a favor dels licitadors
següents, ordenats per núm. de parada:

data registre
23/10/2019
29/10/2019
21/10/2019
15/10/2019
30/10/2019
30/10/2019

núm. registre
2019022371
2019022795
2019022099
2019021766
2019022996
2019022934

núm. parada
AC-10
AC-12
AC-15
AC-24
AC-45
AC-73

gènere o article
Matalasseria
Ferreteria i petis electrodomèstics
Llibreria, multimèdia i papereria
Articles de barreteria i complements
Decoració i petit mobiliari
Per a mascotes

metres
8
7
4
6
5
4

Tercer.- Comunicar als adjudicataris de cada parada, que es procedirà a la modificació i
a la seva inclusió en el padró del mercat de venda no sedentària de Castelldefels i que
per a fer efectiva aquesta inclusió, caldrà presentar en un termini de 10 dies a la Secció
Jurídic-administrativa la documentació següent:
-

DNI. de la titularitat (en cas d’incloure suplent caldrà justificar la relació laboral o
familiar)
Últim rebut d’autònoms o alta a la Seguretat Social.
Últim mòdul de l’IAE., o certificat de l’alta en el cens de l’IAE.
Rebut de l’assegurança vigent per la venda no sedentària.
Una fotografia de la titularitat i suplent si n’hi ha (tipus carnet).
Per les adjudicacions amb transmissió econòmica de les parades de la Rbl. Blas Infante
(BI), cal aportar un document signat per les dues parts de conformitat de la transmissió
Quart.- Traslladar la present resolució a totes aquelles persones que constin en
l’expedient.
Castelldefels, a la data de signatura electrònica.
L'Alcaldessa,

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

Signat electrònicament el
03/12/2019,14:37:44
Maria Asunción Miranda
Ajuntament de
Cuervas
Castelldefels

Signat electrònicament el
03/12/2019,16:37:55
Isabel Bobet Viladot - DNI 78092486B
(AUT)
Ajuntament de
Castelldefels

