Decret Núm.: 2019/6843
Via Pública - Llicències
Núm. Exp.: 2019/9440
AMD-VP

DECRET/ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDESSA
Via Pública - Llicències- AMD-VP- 2019/9440.- Atès que l’article 6 de l’Ordenança
municipal reguladora del mercat de venda no sedentària en el municipi de Castelldefels
de data 30 de juny de 2017, al regular l’atorgament de noves llicències, determina que
per tal de garantir la transparència, la imparcialitat, la no discriminació i la igualtat en
l’accés de les parades vacants en el mercat no sedentari de Castelldefels, es realitzarà un
sorteig públic de les sol•licituds admeses i presentades durant el mes d'octubre de cada
any.
Atès que un cop finalitzat el procediment de renovació anual de la concessió, han quedat
vacants les parades , AC-10, AC-11, AC-12,AC-13, AC-15, AC-21, AC-24, AC-27, AC-32, AC45, AC-59, AC-73, AC-75 i AC-79, totes elles ubicades al C M. AURÈLIA CAPMANY (AC).
Atès que els titulars de les parades BI-10, BI-18, BI-39, BI-30, BI-56 i BI-74, ubicades a la
RBL. BLAS INFANTE (BI) han sol•licitat la transmissió econòmica de les mateixes.
Atès que en data 29/07/2019 la Comissió de seguiment, d’acord amb l’article 15 de
l’esmentada Ordenança municipal, va establir els criteris d’adjudicació següents:
a) Establir el tipus de gènere i/o article de venda per l’adjudicació de les parades
vacants:
-

Articles de decoració i petit mobiliari.
Articles de joguines artesanals.
Articles de matalasseria.
Articles de ferreteria i petits electrodomèstics.
Articles per a mascotes.
Articles de llibreria, multimèdia i papereria.
Articles naturals de drogueria.
Articles de bijuteria artesanal.
Articles de barreteria (barrets) i complements.
b) El procediment d’adjudicació de les parades amb transmissió econòmica
quedarà inclòs en el mateix procés d’adjudicació de les parades vacants. Per a
facilitar la mobilitat i la millora de les condicions de venda, es tindran primer en
compte a les persones que ho sol•licitin i que siguin titulars d’una parada en el
mercat de venda no sedentària de Castelldefels.
c) En el supòsit de que no quedin cobertes les parades amb transmissió econòmica
amb les sol•licituds dels titulars del mercat, aquestes quedaran a disposició de
qualsevol aspirant que ho sol•liciti i en ambdós casos la transmissió serà en les
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mateixes condicions i característiques que tenen actualment les parades que es
volen transmetre.
d) Cada sol•licitant tant sols podrà optar simultàniament a una de les parades amb
transmissió econòmica de la RBL. BLAS INFANTE (BI) i/o a una de les parades
vacants del C M. AURÈLIA CAPMANY (AC).
e) En cas de presentar simultàniament una sol•licitud per una parada amb
transmissió econòmica i una sol•licitud per una parada vacant, tindrà prioritat la
sol•licitud amb transmissió econòmica.
En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la Presidència
de la Corporació,
RESOLC:
Primer.- Aprovar les condicions per l'adjudicació de les parades amb transmissió
econòmica i de les parades vacants, d'acord amb les següents determinacions:
a) El model de sol•licitud a tal efecte i els annexes que l’han d’acompanyar, es
podran recollir en el Departament de llicència a la via pública de l’Ajuntament
de Castelldefels, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
b) El calendari del procés s’inicia amb la presentació de la sol•licitud a l’OAC de
l’Ajuntament de Castelldefels, de l’1 al 31 d’octubre de 2019, adjuntant la
documentació requerida:
• Còpia DNI/NIE o CIF en cas de persona jurídica i DNI o NIE del representant ( si
escau).
• Còpia de les escriptures de la societat i poders de la representació (si escau).
• Fotografies de la parada amb l’exposició dels articles i una relació dels articles de
venda.
• Proposta o la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de
150.000 €.
• Còpia de la targeta/autorització, degudament renovada, com a titular d’una
parada a Castelldefels (si escau).
• Annexa adjunt degudament emplenat i signat.
Segon.- 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), de
conformitat amb el que disposa l’article 6 i 10 de l’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, serveis i fires.

Les parades per atorgar amb la condició de transmissió econòmica, segons les seves
condicions, característiques i quantia, són les següents:
BI-10
BI-18
BI-30
BI-39
BI-56
BI-74

Confecció
Confecció
Confecció
Confecció
Confecció
Calçat

6 metres
8 metres
8 metres
8 metres
6 metres
8 metres

2.500,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €

Transcorregut el termini de presentació, la Comissió de seguiment del mercat publicarà el
llistat provisional de les sol•licituds admeses al sorteig de les 6 parades amb transmissió
econòmica.
En cas de que no es cobreixin les esmentades parades, la Comissió complementarà el
llistat provisional amb les sol•licituds admeses de les persones interessades en aquesta
transmissió que no són titulars de cap parada en el mercat de Castelldefels.
En el supòsit de que aquest procediment quedi desert, les parades passaran a disposició
de l’Ajuntament per a que es procedeixi a la seva adjudicació fora d’aquest procés.
Tercer.- Iniciar el procediment per a l’adjudicació del dret d’ús privatiu d’espais de domini
públic de 14 parades vacants ubicades al C M. AURÈLIA CAPMANY (AC), 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.
Les parades per atorgar amb la condició de vacants, segons les seves condicions i
característiques, són les següents:
AC-10
AC-11
AC-12
AC-13
AC-15
AC-21
AC-24
AC-27
AC-32
AC-45
AC-59
AC-73
AC-75
AC-79

8 metres
4 metres
7 metres
4 metres
4 metres
5 metres
6 metres
5 metres
6 metres
5 metres
5 metres
4 metres
4 metres
4 metres

articles de matalasseria
articles per a mascotes
articles de ferreteria i petits electrodomèstics
articles de barreteria (barrets) i complements
articles de llibreria, multimèdia i papereria
articles naturals de drogueria
articles de barreteria (barrets) i complements
articles de joguines artesanals
articles de matalasseria
articles de decoració i petit mobiliari
articles de bijuteria artesanal
articles per a mascotes
articles de llibreria, multimèdia i papereria
articles de joguines artesanals

Així mateix, transcorregut el termini per la presentació, la Comissió de seguiment
realitzarà la confecció del llistat provisional de les sol•licituds admeses al sorteig de les 14
parades vacants.
Quart.- Publicar en un termini de 5 dies hàbils comptats des de l’endemà de l’últim dia de
la presentació de les esmentades sol•licituds el lloc, el dia, l'hora del sorteig i els llistats
corresponents a cada parada amb transmissió econòmica o vacant en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i al Perfil del Contractant de la pàgina web municipal.
a) El número d’entrada de la sol•licitud en el registre general de l’Ajuntament de
Castelldefels determinarà el número d’ordre en el llistat.
b) Transcorreguts tres dies hàbils després de la celebració del sorteig, es publicarà el
resultat del mateix en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Perfil del
Contractant de la pàgina web municipal.
c) La documentació per la concessió de les autoritzacions s’haurà de presentar en
un termini de 5 dies hàbils des de la publicació de les adjudicacions. La no
presentació en el termini fixat de la documentació requerida, implica la pèrdua
automàtica de l’opció a la plaça.
d) Tres dies després de la finalització del termini esmentat es publicarà en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i en el Perfil del Contractant de la pàgina web municipal,
el llistat definitiu de les autoritzacions atorgades.
Cinquè.- Anunciar el procediment de l'atorgament d’aquestes noves llicències en el Perfil
del Contractant de la pàgina web municipal, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de
Castelldefels i en el Butlletí Oficial de la Província.
Sisè.- Comunicar aquesta resolució a l’Associació de comerciants no sedentaris de
Castelldefels, pel seu coneixement i als efectes oportuns.
L'Alcaldessa,

Davant meu:
El secretari,

Signat electrònicament el 19/09/2019,9:34:27
Maria Asunción Miranda Cuervas
Ajuntament de Castelldefels

Signat electrònicament el 19/09/2019,10:56:53
José Antonio Andrés Hernández
Ajuntament de Castelldefels

