URBANISME
PATRIMONI DEL SÒL
Exp.- M-228

ANUNCI D'OFERTA PÚBLICA DE TRANSMISSIÓ D'AUTORITZACIÓ DE VENDA NO
SEDENTÀRIA (Llei 18/2017, d’1 d'agost)

El Regidor Delegat de l'Àrea d’Empresa i Ocupació mitjançant Decret de data 0705-2021, núm. 2021008707 va resoldre convocar -en compliment de l'establert a la
Llei 18/2017, d’1 d'agost, DOGC 03.08.2017- oferta pública per la transmissió de
l’autorització núm. 60211, per la venda no sedentària al voltant del Mercat Central,
els dissabtes, interessada pel seu titular actual, el Sr. Adolfo Carmona Pelaez.
Aquesta oferta pública és regira per les prescripcions següents:
1.- ENTITAT ADJUDICATÀRIA, DADES GENERALS I PER A L’ OBTENCIÓ DE
DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Ens: Ajuntament de Reus
b) Dependència que tramita l’expedient: Negociat de Patrimoni del Sòl.
c) Obtenció de documentació i informació: Negociat de Patrimoni del Sòl i tauler
electrònic i perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Reus.
d) Domicili: c/. Sardà i Cailà s/n. 1era. planta (Edifici Mercat Central)
e) Localitat i codi postal: Reus - 43201f) Telèfon: 977.010.015
g) Telefax: 977.010.275
h) Correu electrònic: patrimonidelsol@reus.cat
i) Direcció d’Internet del tauler electrònic i perfil del contractant: www.reus.cat.
j) Data límit d’obtenció de documentació i informació: No es fixa.
k) Número d’expedient: M-228

2.- OBJECTE DE L'OFERTA PUBLICA:
a) Tipus: Autorització d'ús privatiu d'espai individualitzat per l'exercici de la venda
no sedentària.
b) Descripció: Autorització núm. 60211, per la venda no sedentària al voltant del
Mercat Central, els dissabtes. Aquesta parada té una llargada de 8m. L’activitat és
venda de roba.
c) Lloc d’execució: Reus
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d) Termini d’execució: Aquesta autorització núm. 60211 va ser atorgada en data
01.01.2010, i té una vigència total de 15 anys (fins el 31.12.2024) segons la
legislació vigent.
S’adjunta plànol de situació de la parada.

3.-TRAMITACIÓ I FORMA D’AUTORITZACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ:
a) Tramitació: Segons Llei 18/2017, de 1 d'agost, DOGC 03.08.2017.
b) Criteris d’adjudicació: Acceptació de la petició econòmica del transmetent
(6.000,00€). Si existeixen varis interessats que reuneixen les condicions,
s’adjudicarà mitjançant sorteig. Abans de l’adjudicació, l’adjudicatari haurà de
presentar la documentació que s’indica a l’apartat «7.- Tramitació de l’adjudicació»
d’aquest anunci.

4.- PRESSUPOST OFERTA PÚBLICA DE TRANSMISSIÓ
6.000,00 €. Aquesta quantitat és fixa i no s’admeten ofertes ni superiors ni
inferiors (art. 7.c) de la Llei 18/2017 esmentada).

5.- PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament de Reus, que és
a la pàgina d’Internet www.reus.cat. Si l’últim dia de la presentació fos dissabte o
inhàbil, el termini es prorrogarà fins el dia hàbil següent.
b) Documentació que cal presentar: Sol·licitud manifestant l’interès en la
transmissió de la plaça oferta. En aquesta sol·licitud es farà constar que es
compromet a abonar el preu de la transmissió i a donar compliment als requisits
per l’exercici de la venda establerts al Reglament de venda no sedentària en
mercats de marxants de la ciutat de Reus (BOPT 21/01/2017). S’adjunta model de
sol·licitud que no és obligatori ja que es pot utilitzar qualsevol format de sol·licitud
admès legalment.
c) Lloc de presentació:
- Registre General d’Entrades de l’Ajuntament de Reus.
- Domicili: c/. Sardà i Cailà s/n. 1era. planta (Edifici Mercat Central) i Pl. Mercadal, 1
(Palau Municipal), i demés llocs autoritzats mitjançant Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
- Localitat i codi postal: REUS 43201
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6.- OBERTURA DE LES OFERTES. A l’Ajuntament de Reus, a les dependències de
l’Àrea d’Urbanisme (c/. Sardà i Cailà s/n. 1era. Planta. Edifici Mercat Central, 43201
Reus), al cinquè dia després de la finalització del període de presentació (qualsevol
variació serà anunciada al tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus). Aquest acte
serà públic.
7-. TRAMITACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ. Una vegada determinat l’interessat a qui s’hagi
adjudicat la plaça, se’l requerirà perquè presenti, en el termini de 10 dies hàbils, la
documentació següent:
- Certificació acreditativa de la situació en el cens d’activitats econòmiques de
l’Agència tributària, AEAT.
- Documentació acreditativa d’estar donat d’alta i absència de deutes amb la
Seguretat Social.
- Aportar pòlissa d'assegurances (300.000,00€ com a mínim).
- Certificació d’absència de deutes amb Reus Mobilitat i Serveis, SA
- Certificació d’absència de deutes amb l’Agència Tributària, AEAT.
- Certificació d’absència de deutes amb l’Agència Tributària de Catalunya.
- Documentació subscrita pel transmetent justificativa de l’abonament del preu de
la transmissió.
En el supòsit que no s’aporti la documentació esmentada, s’entendrà que s’ha
retirat la oferta i es realitzarà el mateix requeriment de documentació al segon
ofertant per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Així mateix, per la tramitació de l’adjudicació també serà requisit necessari que el
transmetent, Sr. Adolfo Carmona Pelaez, aporti certificació de la situació en el cens
d’activitats econòmiques de l’Agència Tributària (AEAT), en la qual es confirmi la
situació de baixa (sols ha aportat una declaració responsable).
Aportada la documentació referida es procedirà per l'Ajuntament a autoritzar la
transmissió. Aquesta autorització, si s'escau, estarà subjecte a la taxa de
l'Ordenança fiscal núm. 13, Art. 7, epígraf 4t, núm. 6 (28,57€).
El Secretari General,
Per delegació de signatura,
El Vicesecretari,

AJUNTAMENT DE REUS
Secretaria

Josep M. Sabaté Vidal
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