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ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A INSTAL·LAR PARADES DE VENDA
NO SEDENTÀRIA ALS MERCATS SETMANALS MUNICIPALS DE LA SEU
D'URGELL.
Plec de Condicions

Primera. Objecte.

1.1. L'objecte de la licitació és l'autorització per a instal·lar parades de venda no
sedentària al mercats setmanals municipals de la Seu d'Urgell. Les parades concretes
i la tipologia són les que consten en el plànol i quadre annexos.
1.2. La descripció detallada de les condicions del contracte són les que resulten de
l'Ordenança reguladora dels mercats setmanals de la Seu d'Urgell (endavant
l'ORMSSU).
1.3. El fet de concórrer a la licitació implica sense possibilitat en contrari que els
licitadors coneixen i accepten íntegrament les condicions que consten a l'ORMSSU i al
plec de condicions i es comprometen a complir-les estrictament.
1.4. El CPV del contracte és 70200000 Servicios de alquiler o arrendamiento financiero
relativos a bienes raíces propios.
Segona. Naturalesa de la concessió, forma d'atorgament de les autoritzacions i
règim jurídic de l'autorització.
2.1. La concessió té caràcter patrimonial i té la naturalesa d'autorització per a l'ús
privatiu del domini públic d'acord amb el que preveu el DECRET 162/2015, de 14 de
juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants i l'ORMSSU.
2.2. Atès que, malgrat ser un contracte de naturalesa patrimonial, el procediment és el
previst en la normativa sobre contractació de les administracions públiques, es tramita
pel procediment obert simplificat d'acord amb el que preveu l'art. 159 de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
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2.3. L'atorgament de les autoritzacions es realitzarà mitjançant concurs públic en règim
de concurrència competitiva i estarà basat en els principis de transparència,
imparcialitat i publicitat.
2.4. L'expedient d'atorgament serà objecte de tramitació ordinària.
2.5. El seu règim jurídic serà el previst a la normativa següent:

-

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ramon Miñambres Rebés

Signatura 1 de 1

DILIGENCIA: Aquestes bases van ser aprovades per la Junta de Govern Local de 04.03.2019.
La Seu d'Urgell, 5 de març de 2019. El secretari. Ramon Miñambres Rebés

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:
Codi Segur de Validació

c44c53a5e05a4056baa1f8dc3b520d04001

Url de validació

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de
la Seu d'Urgell

-

EXP. NÚM

SE-CDI-2019/002

Aquest Plec de Condicions econòmico-administratives.
El Reial Decret Legislatiu 781/1986.
Reglament del patrimoni de les entitats locals.
Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i
la Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993
DECRET 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants.
L'Ordenança reguladora dels mercats setmanals de la Seu d'Urgell. (ORMSSU).
Llei de Contractes del Sector Públic i normes que el desenvolupen pel que fa al
procediment.
Les altres normes del Dret administratiu.
Les normes del Dret privat, en tot allò en què hi siguin aplicables.

2.6. Les condicions o contingut de les propostes que contradiguin les previsions de la
normativa aplicable o d'aquest plec de condicions s'entendran per no posades. Per
tant, en cas de discrepància entre el que resulti de la proposta dels interessats i el
contingut d'aquest plec de condicions serà prevalent aquest plec de condicions.
Tercera. Drets i obligacions de les parts.
3.1. Els drets i obligacions de les parts seran els que regula l'ORMSSU i els que
resultin de l'oferta de cada paradista i, pel que fa a la taxa per ocupació de la via
pública (import, termini i formes de pagament....), el que reguli a cada moment
l'ordenança fiscal corresponent.
Quarta. Durada del contracte.
4.1. La durada de la concessió és de 15 anys a comptar des de la data de signatura
del contracte.
4.2. El contracte es podrà prorrogar per acord mutu de les parts per un període igual.
Per a poder fer una programació acurada de l'ocupació de l'espai, la manifestació de la
voluntat de pròrroga de les dues parts no es podrà fer abans del termini d'un any
respecte de la data de finalització de l'autorització ni després del termini de 4 mesos
abans de la data de la seva finalització.
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Cinquena. Import de la concessió i valor estimat.
5.1. Atès que el pagament de l'import corresponent es fa per via de taxa i no de cànon,
no es fixa un import inicial de la concessió.
5.2. El preu anual a pagar serà el que es fixi a l'ordenança municipal reguladora de la
taxa.
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5.3. Malgrat el que s'ha dit,es calcula igualment el valor estimat del contracte, que es
fixa comptant els metres lineals de totes les parades, multiplicat pel preu anual de la
taxa per al2019 i per 15 anys i dóna el resultat següent:
A. C. Major
Metres linials
Taxa 2019
Dimarts
57
Dissabte
45
Total
102
B. C. dels Canonges
Dimarts
56
Dissabte
54
Total
110
C. Total
A+B

Anys

Total
83.920,50

54,85

15

27,45

15

45.292,50
129.213,00

Sisena. Responsable del contracte.
Tenen la condició de Responsable del Contracte tots els tècnics de Promoció
Econòmica i els agents de la Policia Municipal. Per tant, podran donar les instruccions
de detall que consideri adients als titulars de les concessions per tal que s'adaptin a
les previsions de la normativa vigent.
Setena. Garanties del contracte.
No es fixa cap garantia provisional ni definitiva per a participar a la licitació i obtenir les
concessions.
Vuitena. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors.
8.1. Els licitadors hauran de complir els requisits i tenir els documents següents:
-
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-

-

Ser major d'edat o menor emancipat i tenir capacitat d'obrar.
Document Nacional d'Identitat o CIF del licitador o escriptura de poder quan s'actuï
per representació.
Còpia del DNI del representant, quan s'actuï per representació.
Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita
en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’exercici
de la venda no sedentària.
Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan
en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa
específica vigent.
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Estar donats d’alta del cens d'obligats tributaris corresponent i satisfer les
obligacions fiscals inherents a l'exercici de la venda no sedentària, tant estatals
com autonòmiques i locals.
Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, tant pel que fa
al titular com en relació als seus possibles empleats. En aquest sentit, no es
consideren empleats per compte aliè els familiars als quals es refereix l'article 1.3 e)
de l'Estatut dels Treballadors, sens perjudici de la seva inclusió en el règim de
treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la normativa de la
Seguretat Social.
Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a
aplicar als productes que tinguin a la venda.
Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent
sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells
productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.
Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors
estan adscrits en el mateix Règim de la Seguretat Social (General o Especial de
treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de la
cooperativa.
Acreditar la solvència econòmica, la qual cosa es farà acreditant que es disposa
d’assegurança de responsabilitat civil vigent amb un import de cobertura mínim de
50.000 € per cobrir les indemnitzacions derivades dels sinistres individuals i
col·lectius que es puguin causar en l'exercici de l'activitat.

8.2. Els documents referits a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social es
poden substituir per una autorització genèrica per tota la vida del contracte per tal que
l'Ajuntament ho comprovi. L'autorització es farà amb el model annex 1.
8.3. Els licitadors que optin a parades del tipus A1, hauran d'acreditar que diposen
d'alguna de les condicions o reconeixements oficals següents: productes ecològics,
productes de producció integrada, productes de proximitat, productes artesans,
productes de qualitat, producció pròpia de temporada o productes específics per a
persones amb intoleràncies o al·lèrgies.
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Novena. Presentació de proposicions.
9.1. La presentació de proposicions s'efectuarà al registre general de l'Ajuntament, en
l'horari d'oficina (de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres) dins del termini mínim d'1 mes
a comptar des del dia següent al de publicació de l’anunci al perfil del contractant de
l’Ajuntament. Si el darrer dia és festiu o dissabte, s'entendrà prorrogat fins el primer dia
hàbil següent. Els licitadors que presentin les pliques per correu, hauran d'anunciar la
presentació de l'oferta per buró fax, fax (973.35.01.65) o correu electrònic
(secretaria@aj-laseu.cat). Tant el dipòsit a correus com la tramesa de l'anunci hauran
de fer-se abans del final del termini per a presentar els propostes. Les pliques l'anunci
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de les quals es rebi a l'Ajuntament després de l'obertura dels sobres, es consideraran
presentades fora de termini.
9.2. La documentació es presentarà amb una instància al qual s’adjuntaran un sobre
amb el contingut que es detalla seguidament:
A. A l'anvers hi constarà:
•

•

La referència Expedient Núm. SE-CDI-2019/002. COncurs per a autoritzar a
instal·lar parades de venda no sedentària al mercats setmanals municipals de
la Seu d'Urgell..
El nom. CIF, adreça de correu electrònic i domicili del licitador.

B. El sobre inclourà la següent documentació:
•
•
•

Declaració responsable segons model annex 1.
Identificació del tipus de parada al qual opta, segons model annex 2.
Acreditació dels mèrits valorables per a l'atorgament de les autoritzacions. Els
que es pugui, es faran obligatòriament amb el model annex 3 que pertoqui
signat pel sol·licitant, al qual ,si cal es pot adjuntar alguna fotografia. Els altres
mèrtis s'acreditaran amb documents originals o còpies compulsades.

9.3. Les persones interessades podran realitzar consultes sobre les bases. La consulta
ha d'identificar clarament el nom complert, NIF/CIF, i raó social de la persona que la fa.
Es podran presentar per les vies següents:
•
•

Al perfil del Contractant.
A l'adreça de correu electrònic: secretaria@aj-laseu.cat.
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En tots dos casos, el nom del consultants, la pregunta i la resposta es penjaran al perfil
del contractant. En el segon cas, a més, la resposta es trametrà individualment a la
persona que l'hagi fet a l'adreça de correu electrònic a través de la qual hagi enviat la
consulta.
9.4. Una mateixa persona podrà optar simultàniament a una plaça de tipus A.1 i una
plaça de tipus A.2. En tal cas, haurà de presentar 2 propostes separades, però, en
aplicació del que preveu l'article 25.2 de l'ORMSSU només podrà obtenir una
autorització. La determinació de la plaça es farà la forma prevista en aquests plecs de
condicions.
Desena. Obertura d'ofertes.
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10.1. L'acte d'obertura dels sobres núm. 1 no serà públic i es farà entre el tercer i sisè
dia hàbil següent al de la data límit de recepció de les propostes. Si alguna s'ha
presentat per correu i ha fet l'avís de forma correcta, l'obertura es farà el dia següent al
de recepció de les propostes presentades d'aquesta forma i, com a molt tard, el dia
següent al final del termini de 10 dies fixat a l'art. 80.4 del Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Si aquest dia fos dissabte
s'ajornaria fins el següent dia hàbil.
10.2. L'acte d'obertura dels sobres núm. 2 serà pública i es farà immediatament
després de l'obertura dels sobre núm. 1.
10.3. L'obertura la farà la Mesa de Contractació citada a la base següent.
Onzena. Mesa de Contractació.
11.1. La Mesa de contractació estarà composta per les persones següents:
A. President
Titular
Albert Batalla Siscart,alcalde
Suplent
Mireria Font Gras, regidora de Promoció Econòmica.
B) Vocals
1
Carme Pilar Farràs Romero, tècnica de Promoció Econòmica.
2
Judtih Cerdanya Cerdà, tècnica de Promoció Econòmica.
Josep Julià Porta, o membre del cos de la Policia Municipal. que els
substitueixi.
3
Ramon Miñambres Rebés, secretari de l'Ajuntament.
4
Roser Solano Galán, interventora accidental.
Farà les funcions de secretària Pilar Señís Subirà, Tècnica d'Administració General
interina de l'Ajuntament.
11.2. Per tal que la mesa es constitueixo formalment, hauran de ser-hi presents el
president, els vocals 3 i 4 i la persona que faci la secretaria.
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11.3. La mesa tindrà les funcions següents:
a. Qualificar les documentacions de caràcter general acreditatives de la
personalitat jurídica, capacitat d'obrar, i demés requisits, comunicant als
interessats els defectes i omissions subsanables que apreciï en la
documentació.
b. Determinar les sollicituds que hagin de ser excloses del procediment per no
acreditar el compliment dels requisits establerts a les presents bases.

Ramon Miñambres Rebés
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c. Obrir les proposicions presentades donant a conèixer el seu contingut en un
acte públic.
d. Valorar les diferents proposicions.
e. Proposar a l'òrgan de contractació l'ordre en què hagin quedat els licitadors
segons la seva puntuació (Article 12.3 de l'ORMSSU)
11.4. Per a dur a terme la seva tasca, la mesa podrà comptar amb l'assessorament
dels tècnics que consideri adients.
Dotzena. Criteris de valoració.
12.1. Els criteris que es tindran presents per a valorar les propostes són els que
s'indiquen a sota. La puntuació per a cada un dels criteris és màxima i la puntuació
concreta la determinarà la mesa a la vista de l'oferta de cada interessat.

18/03/2019 secretari

1. TIPOLOGIA A.1. GRUP D'ALIMENTARIS ESPECIALITZATS
Criteris
A.Tipologia de producte
A.1. Innovació o oferta de producte diferencial a l'existent al
mercat
A.2. Productes elaborats o produïts a les comarques de l'Alt
Pirineu i Aran
B. Millores a la prestació del servei
B.1.Pagament amb tarja de crèdit
B.2.Servei específics de postvenda: entrega a domicili,...
B.3. Oferir tast de degustació d'alguns dels productes a la
venda
C.Característiques de la parada
C.1. La estètica i la originalitat de la parada
C.2. Ús d'equips de climatització tant a l'estiu com a l'hivern.
D. Sol·licitant de l'autorització
D.1. Empreses amb seu social a l'Alt Pirineu i Aran
D.2. Contractació de treballadors de la Seu i comarca
D.3. Experiència en mercats ambulants (0,20 punts per any)
D.4. Sol·licitants que compleixin 35 anys després del
31.12.2019 o que hagin complert els 50 anys abans del
01.01.2019. En cas de persones jurídiques serà suficient que
un dels socis compleixi el requisit.
D.5. Acreditació de formació específica en comerç, atenció a
les persones o vers el producte a vendre.
D.6. Adopció de compromisos de responsabilitat social i
defensa de consumidor

Màxim
30
15

%
30,00

15
10
5
3
2

10,00

20
15
5
20
8
4
3
3

20,00
20,00

1
1
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E. Sol·licitud de llicència
Sol·licitud llicència dimarts i dissabte
TOTAL

20
20

20,00
100,00

A.2. TIPOLOGIA A.2. GRUP D'ALIMENTARIS GENÈRICS
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Criteris
A.Tipologia de producte
A.1. Innovació o oferta de producte diferencial a l'existent al
mercat
A.2. Productes elaborats o produïts a les comarques de l'Alt
Pirineu i Aran
A.3. Productes que compleixin alguna de les condicions
fixades a la base 8.3.
B Millores a la prestació del servei
B.1.Pagament amb tarja de crèdit
B.2.Servei específics de postvenda: entrega a domicili,...
B.3. Oferir tast de degustació d'alguns dels productes a la
venda
C.Característiques de la parada
C.1. La estètica i la originalitat de la parada
C.2. Ús d'equips de climatització tant a l'estiu com a l'hivern.
D. Sol·licitant de l'autorització
D.1. Empreses amb seu social a l'Alt Pirineu i Aran
D.6. Contractació de treballadors de la Seu i comarca
D.2. Experiència en mercats ambulants (0,2 punts per any)
D.4. Sol·licitants que compleixin 35 anys després del
31.12.2019 o que hagin complert els 50 anys abans del
01.01.2019. En cas de persones jurídiques serà suficient que
un dels socis compleixi el requisit.
D.4. Acreditació de formació específica en comerç, atenció a
les persones o vers el producte a vendre
D.5. Adopció de compromisos de responsabilitat social i
defensa de consumidor
E. Sol·licitud de llicència
Sol·licitud llicència dimarts i dissabte
TOTAL.

Màxim
30
10

%
30,00

10
10
10
5
3
2

10,00

20
15
5
20
8
4
3
3

20,00
20,00

1
1
20
20

20,00
100,00

Si una proposta és valorable per més d'un criteri dels previstos al punt A, rebrà la
puntació per tots ells.
3. TIPOLOGIA A.3. GRUP D'ALIMENTARI DE TRANSFORMACIÓ I VENDA
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Criteris
A.Tipologia de producte
A.1. Originalitat del producte i l'oferta.
A.2. Utiltizació de productes que compleixin alguna de les
condicions fixades a la base 8.3.
B. Millores a la prestació del servei
B.1.Pagament amb tarja de crèdit
B.2.Servei específics de postvenda: entrega a domicili,...
B.3. Oferir tast de degustació d'alguns dels productes a la
venda
C.Característiques de la parada
C.1. La estètica i la originalitat de la parada
C.2. Ús d'equips de climatització tant a l'estiu com a l'hivern.
D. Sol·licitant de l'autorització
D.1. Empreses amb seu social a l'Alt Pirineu i Aran
D.2. Contractació de treballadors de la Seu i comarca
D.3. Experiència en mercats ambulants (0,20 punts per any)
D.4. Sol·licitants que compleixin 35 anys després del
31.12.2019 o que hagin complert els 50 anys abans del
01.01.2019. En cas de persones jurídiques serà suficient que
un dels socis compleixi el requisit.
D.5. Acreditació de formació específica en comerç, atenció a
les persones o vers el producte a vendre.
D.6. Adopció de compromisos de responsabilitat social i
defensa de consumidor
E. Sol·licitud de llicència
Sol·licitud llicència dimarts i dissabte
TOTAL

SE-CDI-2019/002

Màxim
30
20
10

%
30,00

10
5
3
2

10,00

20
15
5
20
8
4
3
3

20,00
20,00

1
1
20
20

20,00
100,00
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3. TIPOLOGIA B. GRUP DE NO ALIMENTARI
Criteris
A.Tipologia de producte
A.1. Innovació o oferta de producte diferencial a l'existent al
mercat
A.2. Productes elaborats o produïts a Catalunya
B Millores a la prestació del servei
B.1.Pagament amb tarja de crèdit
B.2.Servei específics de postvenda: arranjament de roba....
C.Característiques de la parada
C.1. La estètica i la originalitat de la parada

Màxim
30
15
15
10
6
4
20
15

%
30,00

10,00
20,00
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C.2. Ús d'equips de climatització tant a l'estiu com a l'hivern.
D. Sol·licitant de l'autorització
D.1. Empreses amb seu social a l'Alt Pirineu i Aran
D.2. Contractació de treballadors de la Seu i comarca
D.3. Experiència en mercats ambulants (0,2 punts per any)
D.4. Sol·licitants que compleixin 35 anys després del
31.12.2019 o que hagin complert els 50 anys abans del
01.01.2019. En cas de persones jurídiques serà suficient que
un dels socis compleixi el requisit.
D.5. Acreditació de formació específica en comerç, atenció a
les persones o vers el producte a vendre
D.6. Adopció de compromisos de responsabilitat social i
defensa de consumidor
E. Sol·licitud de llicència
Sol·licitud llicència dimarts i dissabte
TOTAL.

5
20
8
4
3
3

20,00

1
1
20
20

20,00
100,00

12.2. La mesa podrà comptar amb l'assessorament de tècnics per a determinar les
valoracions de les propostes.
12.3. En cas d'empat, es farà la proposta d'adjudicació d'acord aplicant l'ORMSSU.
Tretzena. Selecció de les places, adjudicació i formalització.
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13.1. La Mesa farà les operacions de tria i proposta d'acord amb les previsions
següents:
Dins del termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la data d'obertura de
les propostes, farà pública la valoració de les sol·licituds aplicant les previsions
de la convocatòria.
Fuxarà fixarà la data per a fer el sorteig públic per a desfer els empats previst a
l'article 12.3 de l'ORMSSU, n'ordenarà la publicació al tauler electrònic de
l'Ajuntament i s'enviarà un correu electrònic als licitadors que l'hagin indicat a la
seva documentació.
L'ordre de selecció es fixarà segons la puntuació obtinguda i, si cal, segons el
resultat del sorteig indicat al punt anterior.
La mesa ordenarà la publicació de l'ordre final a la seva seu electrònica i la
notificacc als interessats.
La Mesa determinarà la data i forma en què els interessats hauran de fer la tria
de la plaça seguint les previsions de l'article 12.3 de l'ORMSSU.
La tria es farà per tipologies seguint l'ordre següent: grup A.1, grup A.2, grup
A.3 i grup B. Per tant, els interessats que hagin obtingut l'opció de triar parades
de tipus A.1 i A2, hauran de decidir en aquest moment per quina es decideixen.

Ramon Miñambres Rebés
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Si després de la selecció queden vacants places del grup A3 i han quedat
licitadors del grup A1 sense plaça, podran optar per accedir a les places
vacants del grup A3. La tria es farà seguint l'ordre en què hagin quedat
classificats.
La mes resoldrà les incidències, fiscalitazarà la realtizació de la tria 'aquest acte
i farà la proposta inicial d'atorgament d'autoritzacions.
13.2. Un cop feta la tria, la Mesa requerirà als interessats que estigin proposats
inicialment per tal que, en el termini de 10 dies hàbils presenti els documents indicats a
la base vuitena.
13.3. Un cop s'hagin rebut els documents esmentats, els serveis municipals els
comprovaran i la Mesa farà la proposta definitiva per al que la Junta de Govern Local
atorgui les autoritzacions.
13.4. L'adjudicació es notificarà als interessats i es publicarà en el perfil de contractant
de la plana web de l'Ajuntament (www.laseu.cat).
13.5. Dins del termini de 10 dies a comptar des de la data de notificació de
l'autorització, l'adjudicatari haurà de comparèixer a l'Ajuntament per tal de formalitzar
els documents que pertoquin. Els documents seran administratius. Si alguna de les
parts desitja fer-ho en escriptura pública les despeses que es produeixin seran a costa
seva.
Catorzena. Altres despeses.
Els adjudicataris hauran d'assumir qualsevol despesa i tribut que es generi com a
conseqüència de la formalització de l'autorització.
Quinzena. Manteniment de les condicions.
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15.1. Els licitadors han de mantenir, en principi, durant tota la durada de l'autorització
totes les condicions que resultin de la seva oferta i que els hagin, com ara les
característiques de la parada, disposar d'etiquetes o reconeixements específics
(artesans, producte de proximitat, ecològic, IGP....), seu social, contractació de
pesonal de la Seu d'Urgell....
15.2. Únicament podran modificar els elements físics de la parada si mantenen les
condicions essencials que van proposar amb la seva oferta, no hi ha reducció de la
qualitat dels elements i si l'Ajuntament ho autoritza formalment.
Setzena. Sancions i revocació de l'autorització.

Ramon Miñambres Rebés
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L'Ajuntament podrà imposar les sancions i revocar la llicència en els casos previstos a
l'ORMSSU.

18/03/2019 secretari

La seu d'Urgell, xx de febrer de 2019.

Ramon Miñambres Rebés
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ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A INSTAL·LAR PARADES DE VENDA
NO SEDENTÀRIA ALS MERCATS SETMANALS MUNICIPALS DE LA SEU
D'URGELL
ANNEX 1.
DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ A COMPROVAR DADES
(SOBRE NÚM. 1)
NOM DEL LICITADOR
Nom
Domicili
NIF/CIF

Telèfon

Correu electrònic
REPRESENTANT
Nom
NIF

El licitador citat més amunt assabentat dels plecs de condicions i altres normes que
regeixen la contractació pel procediment obert de la Autorització per a instal·lar
parades de venda no sedentària al mercats setmanals municipals de la Seu d'Urgell
1. DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE l'empresa esmentada
compleix els requisits citats a la base novena del plec de condicions administratives
que regulen la concessió esmentada.
2. SI / NO (elimineu el que no pertoqui) AUTORITZA formalment a l'Ajuntament a
consultar en la fase de licitació i, si és adjudicatari, en tota la vida del contracte, les
dades del licitador sobre el compliment de les obligacions tributàries (Administració de
l'Estat, Generalitat i Ajuntament), d'estar al corrent del pagament de les quotes de la
Seguretat Social
del 2019
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La Seu d'Urgell a de
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ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A INSTAL·LAR PARADES DE VENDA
NO SEDENTÀRIA ALS MERCATS SETMANALS MUNICIPALS DE LA SEU
D'URGELL
IDENTIFICACIÓ DELTIPUS DE PARADA A QUÈ S'OPTA
NOM DEL LICITADOR
Nom
Domicili
NIF/CIF

Telèfon

Correu electrònic
REPRESENTANT
Nom
NIF
El licitador citat més amunt assabentat dels plecs de condicions i altres normes que
regeixen la contractació pel procediment obert de la Autorització per a instal·lar
parades de venda no sedentària al mercats setmanals municipals de la Seu d'Urgell, i
en relació als criteris de la base Dotzena per a atorgar les autoritzacions,
MANIFESTA
QUE opta al tipus de parada següent:
A1

A2

A3

B
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(*) Cal marcar amb una X únicament la casella de tipus de parada a què s'opta.
(*) Si s'opta a 2 tipus (A1 i A2) , cal presentar 2 documents diferents en sobres diferents.

Ramon Miñambres Rebés
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ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A INSTAL·LAR PARADES DE VENDA
NO SEDENTÀRIA ALS MERCATS SETMANALS MUNICIPALS DE LA SEU
D'URGELL
PROPOSTA DE MÈRITS
TIPOLOGIA A.1. ALIMENTARI ESPECIALITZAT
NOM DEL LICITADOR
Nom
Domicili
NIF/CIF

Telèfon

Correu electrònic
REPRESENTANT
Nom
NIF
El licitador citat més amunt assabentat dels plecs de condicions i altres normes que
regeixen la contractació pel procediment obert de la Autorització per a instal·lar
parades de venda no sedentària al mercats setmanals municipals de la Seu d'Urgell, i
en relació als criteris de la base Dotzena per a atorgar les autoritzacions,
SOL·LICITA
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Obtenir l'autorització per una parada d'acord amb les condicions següents, indicades
seguint l'ordre de valoració dels mèrits:
A.Tipologia de producte
Descripciò del Producte
Productes elaborats o produïts a les
comarques de l'Alt Pirineu i Aran (*)
B. Millores a la prestació del servei
Pagament amb tarja de crèdit (*)
Explicació dels serveis específics de
postvenda
Oferta de tast de degustació d'alguns
dels productes a la venda (*)
C.Característiques de la parada

Ramon Miñambres Rebés
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La estètica i la originalitat de la parada
Ús d'equips de climatització tant a
l'estiu com a l'hivern.(*)
D. Sol·licitant de l'autorització
Empreses amb seu social a l'Alt Pirineu
i Aran
Contractació de treballadors de la Seu i
comarca. (Indicar quants i la jornada)
Experiència en mercats ambulants
(0,20 punts per any)
Sol·licitants que compleixin 35 anys
després del 31.12.2019 o que hagin
complert els 50 anys abans del
01.01.2019. En cas de persones
jurídiques serà suficient que un dels
socis compleixi el requisit.
Acreditació de formació específica en
comerç, atenció a les persones o vers
el producte a vendre.
Adopció
de
compromisos
de
responsabilitat social i defensa de
consumidor
E. Sol·licitud de llicència
Sol·licitud llicència dimarts i dissabte

SE-CDI-2019/002

S'adjunta descripció

Segons adreça que consta a la sol·licitud

Consta en certificat adjunt.
Segons consta en el NIF.

Consta en certificat adjunt.
Explicats en document adjunt

Dimarts

Dissabte

(*) Cal fer consta SÍ o NO. SI no es fa consta res, s'entèn que la proposta és NO-

del 2019
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La Seu d'Urgell a de
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ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A INSTAL·LAR PARADES DE VENDA
NO SEDENTÀRIA ALS MERCATS SETMANALS MUNICIPALS DE LA SEU
D'URGELL
PROPOSTA DE MÈRITS
TIPOLOGIA A.2. ALIMENTARI GENÈRIC.
NOM DEL LICITADOR
Nom
Domicili
NIF/CIF

Telèfon

Correu electrònic
REPRESENTANT
Nom
NIF
El licitador citat més amunt assabentat dels plecs de condicions i altres normes que
regeixen la contractació pel procediment obert de la Autorització per a instal·lar
parades de venda no sedentària al mercats setmanals municipals de la Seu d'Urgell, i
en relació als criteris de la base Dotzena per a atorgar les autoritzacions,
SOL·LICITA
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Obtenir l'autorització per una parada d'acord amb les condicions següents, indicades
seguint l'ordre de valoració dels mèrits:
A.Tipologia de producte
Descripciò del Producte
Productes elaborats o produïts a les
comarques de l'Alt Pirineu i Aran (*)
Si compleix aguna de les condicions de
la base 8.3, indicar-la
B. Millores a la prestació del servei
Pagament amb tarja de crèdit (*)
Explicació dels serveis específics de
postvenda
Oferta de tast de degustació d'alguns
dels productes a la venda (*)
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C.Característiques de la parada
La estètica i la originalitat de la parada
Ús d'equips de climatització tant a
l'estiu com a l'hivern.(*)
D. Sol·licitant de l'autorització
Empreses amb seu social a l'Alt Pirineu
i Aran
Contractació de treballadors de la Seu i
comarca. (Indicar quants i la jornada)
Experiència en mercats ambulants
(0,20 punts per any)
Sol·licitants que compleixin 35 anys
després del 31.12.2019 o que hagin
complert els 50 anys abans del
01.01.2019. En cas de persones
jurídiques serà suficient que un dels
socis compleixi el requisit.
Acreditació de formació específica en
comerç, atenció a les persones o vers
el producte a vendre.
Adopció
de
compromisos
de
responsabilitat social i defensa de
consumidor
E. Sol·licitud de llicència
Sol·licitud llicència dimarts i dissabte
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S'adjunta descripció

Segons adreça que consta a la sol·licitud

Consta en certificat adjunt.
Segons consta en el NIF.

Consta en certificat adjunt.
Explicats en document adjunt

Dimarts

Dissabte

(*) Cal fer consta SÍ o NO. SI no es fa consta res, s'entèn que la proposta és NO-

del 2019
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La Seu d'Urgell a de
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ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A INSTAL·LAR PARADES DE VENDA
NO SEDENTÀRIA ALS MERCATS SETMANALS MUNICIPALS DE LA SEU
D'URGELL
PROPOSTA DE MÈRITS
TIPOLOGIA A.3. ALIMENTARI. TRANSFORMACIÓ I VENDA
NOM DEL LICITADOR
Nom
Domicili
NIF/CIF

Telèfon

Correu electrònic
REPRESENTANT
Nom
NIF
El licitador citat més amunt assabentat dels plecs de condicions i altres normes que
regeixen la contractació pel procediment obert de la Autorització per a instal·lar
parades de venda no sedentària al mercats setmanals municipals de la Seu d'Urgell, i
en relació als criteris de la base Dotzena per a atorgar les autoritzacions,
SOL·LICITA

18/03/2019 secretari

Obtenir l'autorització per una parada d'acord amb les condicions següents, indicades
seguint l'ordre de valoració dels mèrits:
A.Tipologia de producte
Descripciò del Producte
Productes elaborats o produïts a les
comarques de l'Alt Pirineu i Aran (*)
B. Millores a la prestació del servei
Pagament amb tarja de crèdit (*)
Explicació dels serveis específics de
postvenda
Ofertade tast de degustació d'alguns
dels productes a la venda (*)
C.Característiques de la parada
La estètica i la originalitat de la parada

S'adjunta descripció

Ramon Miñambres Rebés

Signatura 1 de 1

DILIGENCIA: Aquestes bases van ser aprovades per la Junta de Govern Local de 04.03.2019.
La Seu d'Urgell, 5 de març de 2019. El secretari. Ramon Miñambres Rebés

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:
Codi Segur de Validació

c44c53a5e05a4056baa1f8dc3b520d04001

Url de validació

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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Ús d'equips de climatització tant a
l'estiu com a l'hivern.(*)
D. Sol·licitant de l'autorització
Empreses amb seu social a l'Alt Pirineu
i Aran
Contractació de treballadors de la Seu i
comarca. (Indicar quants i la jornada)
Experiència en mercats ambulants
(0,20 punts per any)
Sol·licitants que compleixin 35 anys
després del 31.12.2019 o que hagin
complert els 50 anys abans del
01.01.2019. En cas de persones
jurídiques serà suficient que un dels
socis compleixi el requisit.
Acreditació de formació específica en
comerç, atenció a les persones o vers
el producte a vendre.
Adopció
de
compromisos
de
responsabilitat social i defensa de
consumidor
E. Sol·licitud de llicència
Sol·licitud llicència dimarts i dissabte

SE-CDI-2019/002

Segons adreça que consta a la sol·licitud

Consta en certificat adjunt.
Segons consta en el NIF.

Consta en certificat adjunt.
Explicats en document adjunt

Dimarts

Dissabte

(*) Cal fer consta SÍ o NO. SI no es fa consta res, s'entèn que la proposta és NO-

del 2019

18/03/2019 secretari

La Seu d'Urgell a de

Ramon Miñambres Rebés
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DILIGENCIA: Aquestes bases van ser aprovades per la Junta de Govern Local de 04.03.2019.
La Seu d'Urgell, 5 de març de 2019. El secretari. Ramon Miñambres Rebés

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:
Codi Segur de Validació

c44c53a5e05a4056baa1f8dc3b520d04001

Url de validació

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
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Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de
la Seu d'Urgell

EXP. NÚM

SE-CDI-2019/002

ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A INSTAL·LAR PARADES DE VENDA
NO SEDENTÀRIA ALS MERCATS SETMANALS MUNICIPALS DE LA SEU
D'URGELL
PROPOSTA DE MÈRITS
TIPOLOGIA B. NO ALIMENTARI.
NOM DEL LICITADOR
Nom
Domicili
NIF/CIF

Telèfon

Correu electrònic
REPRESENTANT
Nom
NIF
El licitador citat més amunt assabentat dels plecs de condicions i altres normes que
regeixen la contractació pel procediment obert de la Autorització per a instal·lar
parades de venda no sedentària al mercats setmanals municipals de la Seu d'Urgell, i
en relació als criteris de la base Dotzena per a atorgar les autoritzacions,
SOL·LICITA

18/03/2019 secretari

Obtenir l'autorització per una parada d'acord amb les condicions següents, indicades
seguint l'ordre de valoració dels mèrits:
A.Tipologia de producte
Descripciò del Producte
Productes elaborats o produïts a
Catalunya (*)
B. Millores a la prestació del servei
Pagament amb tarja de crèdit (*)
Explicació dels serveis específics de
postvenda
C.Característiques de la parada
La estètica i la originalitat de la parada
Ús d'equips de climatització tant a
l'estiu com a l'hivern.(*)

S'adjunta descripció

Ramon Miñambres Rebés
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DILIGENCIA: Aquestes bases van ser aprovades per la Junta de Govern Local de 04.03.2019.
La Seu d'Urgell, 5 de març de 2019. El secretari. Ramon Miñambres Rebés

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:
Codi Segur de Validació

c44c53a5e05a4056baa1f8dc3b520d04001

Url de validació

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades
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D. Sol·licitant de l'autorització
Empreses amb seu social a l'Alt Pirineu
i Aran
Contractació de treballadors de la Seu i
comarca. (Indicar quants i la jornada)
Experiència en mercats ambulants
(0,20 punts per any)
Sol·licitants que compleixin 35 anys
després del 31.12.2019 o que hagin
complert els 50 anys abans del
01.01.2019. En cas de persones
jurídiques serà suficient que un dels
socis compleixi el requisit.
Acreditació de formació específica en
comerç, atenció a les persones o vers
el producte a vendre.
Adopció
de
compromisos
de
responsabilitat social i defensa de
consumidor
E. Sol·licitud de llicència
Sol·licitud llicència dimarts i dissabte

SE-CDI-2019/002

Segons adreça que consta a la sol·licitud

Consta en certificat adjunt.
Segons consta en el NIF.

Consta en certificat adjunt.
Explicats en document adjunt

Dimarts

Dissabte

(*) Cal fer consta SÍ o NO. SI no es fa consta res, s'entèn que la proposta és NO-

del 2019

18/03/2019 secretari

La Seu d'Urgell a de

Ramon Miñambres Rebés

Signatura 1 de 1

DILIGENCIA: Aquestes bases van ser aprovades per la Junta de Govern Local de 04.03.2019.
La Seu d'Urgell, 5 de març de 2019. El secretari. Ramon Miñambres Rebés

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:
Codi Segur de Validació

c44c53a5e05a4056baa1f8dc3b520d04001

Url de validació

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

LLISTAT MÒDULS VACANTS
CARRER CANONGES
Nº MÒDUL
1040
1060
1070
1095
1097
1100
1110
1120
OCUPAT

DIA
METRES
UBICACIÓ
DIMARTS
8
Carrer Canonges, 12
DIMARTS
10
Carrer Canonges, 16
DIMARTS
10
Carrer Canonges, 18
DIMARTS
3
Carrer Canonges, 15
DIMARTS
3
Carrer Canonges, 15
DIMARTS
6
Carrer Canonges, 17
DIMARTS
10
Carrer Canonges, 19
DIMARTS
6
Carrer Canonges, 23
DIMARTS
0
Carrer Canonges, 25
56
CARRER MAJOR
DIA
METRES UBICACIÓ
DIMARTS
10
Carrer Major, 80
DIMARTS
5
Carrer Major, 78
DIMARTS
5
Carrer Major, 72
DIMARTS
5
Carrer Major, 72
DIMARTS
3
Carrer Major, 54
DIMARTS
3
Carrer Major, 48
DIMARTS
3
Carrer Major, 38
DIMARTS
3
Carrer Major, 38
DIMARTS
3
Carrer Major, 30
DIMARTS
6
Carrer Major, 28
DIMARTS
3
Carrer Major, 26
DIMARTS
3
Carrer Major, 26
DIMARTS
5
Carrer Major, 24
57

TIPOLOGIA
A2
A2
A2
A2
A1/A2
A1
A3/A1
A3/A1
A1
A1
A1
A1/B
A1/B

Nº MÒDUL
OCUPAT
1170
1180
1205
1207
1210
1220
1230
1240

DIA
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE

METRES
0
10
10
3
3
6
10
6
6
54

UBICACIÓ
Carrer Canonges, 12
Carrer Canonges, 16
Carrer Canonges, 18
Carrer Canonges, 15
Carrer Canonges, 15
Carrer Canonges, 17
Carrer Canonges, 19
Carrer Canonges, 23
Carrer Canonges, 25

Nº MÒDUL
430
445
510
515
580
620
675
OCUPAT
OCUPAT
OCUPAT
720
730
735

DIA
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTE

METRES
10
5
5
5
3
3
3
0
0
0
3
3
5
45

UBICACIÓ
Carrer Major, 80
Carrer Major, 78
Carrer Major, 72
Carrer Major, 72
Carrer Major, 54
Carrer Major, 48
Carrer Major, 38
Carrer Major, 38
Carrer Major, 30
Carrer Major, 28
Carrer Major, 26
Carrer Major, 26
Carrer Major, 24

Ramon
18/03/2019
Miñambres Rebés
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Nº MÒDUL
10
25
90
95
160
200
255
260
280
290
300
310
315

TIPOLOGIA
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:
Codi Segur de Validació
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TIPOLOGIA
B
B
B
B
B
B
B
B
B

TIPOLOGIA
A2
A2
A2
A2
A1/A2
A1
A3/A1
A1
A1
A1
A1
A1/B
A1/B
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9
Ramon Miñambres Rebés
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