Data de la sessió: 02/05/2016
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N787/U665/2016/000003
Descripció
Aprovació de l'adjudicació de la concessions administratives per a l 'ús privatiu de les parades núms.
18, 19 i 20, local núm. 2 i local núm. 3 i magatzem núm. 87 vinculat, del Mercat municipal Centre - La
Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat.
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que en data 9 de desembre de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules
administraives particulars que ha de regir l 'adjudicació de les concessions administratives per a l 'ús
privatiu de l'espai de domini públic consistent en les parades núm. 16, 17, 18, 19, 20 i 26, local núm. 2
i local núm. 3 i magatzem núm. 87 vinculat i magatzems núm. 47, 49, 55, 62, 70, 71, 72, 73, 75, 76,
77, 84 i 85 del Mercat municipal Centre - La Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat mitjançant
procediment obert i tràmit ordinari; i així mateix va aprovar la convocatòria de la licitació , establint
que el termini per a la presentació de proposcions fos de 15 dies naturals, comptadors des de la data
de la publicació al DOGC;
Vista la proposta feta per la mesa de contractació reunida en data 10 de març de 2016, que s'adjunta,
segons la qual es proposa com a adjudicatari de les parades núms. 18, 19 i 20, local núm. 2 i local
núm. 3 i magatzem núm. 87 vinculat, del Mercat municipal Centre - La Muntanyeta, a l'empresa Casa
Ametller, SL, que s'adjunta a l'expedient;
Atès que, per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de març de 2016 es va aprovar la
classificació obtinguda per l'únic licitador que es va presentar al procediment esmentat, segons la
puntuació atorgada en base als criteris de valoració de l 'oferta establerts al plec de condicions que
regeix la licitació, i a la vista dels informes de l'expedient;
Atès que en l'esmentat acord es va requerir l'empresa Casa Ametller, SL perquè, dins del termini de
deu (10) dies hàbils presentés el document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la
garantia definitiva equivalent al 5% del cànon definitiu a què fa referència la clàusula 6.5.6 del plec de
clàusules administratives particulars que regeix la licitació . Els imports de les garanties definitives a
constituir són les següents:
Per la parada 18: 1.108,05 €
Per la parada 19: 2.080,80 €
Per la parada 20: 1.108,05 €
Pel local 2: 3.925,35 €
Pel local 3 i magatzem 87 vinculat:10.869 €
Atès que l'empresa Casa Ametller, SL en data 13 d'abril de 2016, ha constituït en aval les garanties
abans esmentades a favor de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en compliment amb el
requeriment del plec de condicions que regeix la concessió i consta a l 'expedient la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 27/04/2016 ;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret
número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de competències
en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de
Llobregat,
Proposta d 'acord

Primer: Adjudicar les concessions administratives per a l'ús privatiu de les parades núms. 18, 19 i 20,
local núm. 2 i local núm. 3 i magatzem núm. 87 vinculat, del Mercat municipal Centre - La
Muntanyeta, a l'empresa Casa Ametller, SL, amb CIF B62591359, amb domicili social al carrer Mare
de Deu de Montserrat, 71-77 de 08799 Olèrdola, per destinar-les a les activitats que es detallen a
continuació i pels imports dels cànons anuals corresponents a cada concessió que també es detallen :
Parada núm. 18:
Activitat: Venda assistida carnisseria i degustació .
Cànon anual: 1r, 2n i 3r any 1.231€.
Cànon anual: 4t any, 1.539€.
Cànon anual: 5è any i següents: 1.539€ + % actualització anual.
Parada núm. 19:
Activitat: Venda assistida xarcuteria
Cànon anual: 1r, 2n i 3r any 2.312€.
Cànon anual: 4t any, 2.890€.
Cànon anual: 5è any i següents: 2.890€ + % actualització anual.
Parada núm. 20:
Activitat: Venda assistida xarcuteria i degustació.
Cànon anual: 1r, 2n i 3r any 1.231€.
Cànon anual: 4t any, 1.539€.
Cànon anual: 5è any i següents: 1.539 + % actualització anual.
Local núm. 2:
Activitat: Restauració i venda de plats precuinats.
Cànon anual: 1r, 2n i 3r any 4.361€.
Cànon anual: 4t any, 5.452€.
Cànon anual: 5è any i següents: 5.452€ + %actualització anual.
Local núm. 3 i magatzem núm. 87 vinculat:
Activitat: Comerç alimentari.
Cànon anual: 1r, 2n i 3r any 4.361€.
Cànon anual: 4t any, 5.452€.
Cànon anual: 5è any i següents: 5.452€ + actualització anual.
Els cànons anuals es començaran a abonar a partir del dia de la signatura de l 'Acta de lliurament dels
espais adjudicats, i s'abonaran en quatre rebuts anuals, coindicint amb cada trimestre natural.
A partir del cinquè any, durant el primer trimestre de cada exercici s'actualitzarà l'import a abonar,
aplicant el percentatge d'augment que s'hagi utilitzat a les Ordenances fiscals .
La durada de les concessions serà de 15 anys, a comptar des de la data de signatura de l'acta de
lliurament de les concessions, que podrà ser objecte de pròrrogues de la mateixa durada, amb les
condicions que estableixi la corporació local en aquell moment i tenint en compte que la durada total
mai podrà se superior a 50 anys.
Segon: Requerir l'empresa Casa Ametller, SL perquè comparequi a signar el corresponent contracte
administratiu dins dels 15 dies hàbils següents a la notificació del present acord .
Tercer.- Donar compte al departament de Patrimoni per tal d'actualitzar l'inventari de béns immobles
de l'Ajuntament d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre pel qual
s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, al departament d'Informació del Territori, per tal
d'actualitzar les dades cadastrals, al departament de Medi Ambient per tal d'actualitzar el cens de la
Taxa de recollida i transport de residus comercials i, al departament d'Hisenda per a l'aplicació de
pagament dels cànons anuals.
Quart.- Notificar aquest acord a la "Asociación de comerciantes del mercado Centre-La Muntanyeta
de Sant Boi" i a l'administrador del mercat GRAMALLA XXI.
Cinquè.- Facultar l'Alcaldessa i/o a la regidora de l'àmbit de Mercats, perquè qualsevol d'elles

indistintament, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, subscrigui els
documents administratius de formalització de les concessions corresponents així com tots els
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat dels acords precedents .

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de
forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu:
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

