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Quadre-caràtula de característiques de la concessió administrativa mitjançant concurs,
per procediment obert
1. Servei que tramita l’expedient
Servei de patrimoni
2. Referència de l’expedient
000039/2015-PAT
3.

4.

Tramitació
urgent

ordinària

Descripció de l’objecte de la concessió

4.1. Objecte de la concessió

Concessió de domini públic per l’explotació que regeix la concessió administrativa de domini
públic de les parades números 31 i 67 del mercat municipal del centre de Vilanova i la Geltrú i
de les parades números 1,2,3, 4, 6,11,13,21 i 22 del mercat municipal de mar de Vilanova i la
Geltrú.
5 Durada de la concessió
Segons l’ opció escollida pels licitadors d’acord amb l’ Ordenança Municipal núm. 19 de
taxes per prestació de serveis dels mercats
Data a partir de la qual entra en vigor la concessió

Data especificada al contracte a partir de la seva signatura
Durada de la concessió.

Mínim 5 anys/ màxim 50 anys.
6.

Pròrroga

El plec admet la pròrroga de la concessió

si
7.

no

Dades econòmiques

7.1. Determinació del cànon. L’establert a l’ordenança fiscalnº 19 i proposta de l’adjudicatari.

7.1.1.Import de taxa per adjudicació de parada i utilització de serveis MERCAT DEL CENTRE:

Més de 40 anys
parada 31
parada 67
Entre més de 25 i 40 anys
parada 31
parada 67
Entre més de 10 i 25 anys
parada 31
parada 67

Taxa
31.997,03 €
48.727,91 €
Taxa
19.198,22 €
29.304,33 €
Taxa
12.798,80 €
19.491,13 €

utilització serveis € ml/mes
imports segons ordenança fiscal 19
utilització serveis € ml/mes
imports segons ordenança fiscal 19

utilització serveis € ml/mes
imports segons ordenança fiscal 19

Entre més de 5 i 10 anys
parada 31
parada 67

Taxa
9.599,08 €
14.618,32 €

utilització serveis € ml/mes
imports segons ordenança fiscal 19

___________________________________________________________________________
5 anys
Taxa
utilització serveis € ml/mes
parada 31
parada 67

6.399,42 €
9.745,60 €

imports segons ordenança fiscal 19

*exempt IVA
___________________________________________________________________________________
7.1.2 Import de taxa per adjudicació de parada i utilització de serveis MERCAT DEL MAR:

Més de 40 anys
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada

1
2
3
4
6
11
13
21
22

Entre més de 25 i 40 anys
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada

1
2
3
4
6
11
13
21
22

Entre més de10 i 25 anys
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada

1
2
3
4
6
11
13
21
22

Taxa
15.932 €
11.354 €
55.160 €
15.246 €
8.148 €
11.396 €
8.302 €
7.154 €
7.784 €
Taxa
9.559,20 €
6.812,40 €
33.096,00 €
9.147,60 €
4.888,80 €
6.837,60 €
4.981,20 €
4.292,40 €
4.670,40 €
Taxa
6.372,80 €
4.541,60 €
22.064,00 €
6.098,40 €
3.259,20 €
4.558,40 €
3.320,80 €
2.861,60 €
3.113,60 €

utilització serveis € ml/mes
imports segons ordenança fiscal 19

utilització serveis € ml/mes
imports segons ordenança fiscal 19

utilització serveis € ml/mes
imports segons ordenança fiscal 19

Entre més de 5 i 10 anys
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada

1
2
3
4
6
11
13
21
22

4.779,60 €
3.406,20 €
16.548,00 €
4.573,80 €
2.444,40 €
3.418,80 €
2.490,60 €
2.146,20 €
2.335,20 €
Taxa

5 anys
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada
parada

Taxa

1
2
3
4
6
11
13
21
22

3.186,40 €
2.270,80 €
11.032,00 €
3.049,20 €
1.629,60 €
2.279,20 €
1.660,40 €
1.430.80 €
1.556,80 €

utilització serveis € ml/mes
imports segons ordenança fiscal 19

utilització serveis € ml/mes
imports segons ordenança fiscal 19

*exempt IVA

8.

Tramitació pressupostària
ordinària de l’exercici vigent
anticipada

partida:

10. Constitució de Garantia provisional ( 2% de l’ import que resulti de multiplicar pels ml de
la parada a la qual s’opta pel preu/ml que l’ordenança fiscal número 19 estableix en funció
dels trams de durada de la concessió que es sol·liciti ).
sí
no
11. Constitució de Garantia definitiva ( 3% , import que es calcularà sobre el cànon/taxa d’
adjudicació )
sí
12. Termini de garantia
sí
no
13. Règim del pagament
Pagament únic
Altres:

no

termini: la durada de la concessió.

14. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació de la concessió
Totes les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari. L'import APROXIMAT
oscil·la entre els 250 i els 500 €
15. Import màxim de les despeses de formalització de la concessió
D’acord amb l’epígraf 8, ordenança fiscal núm. 7 relativa a les taxes d’expedició de
documents administratius
16. Persona de contacte, telèfon, fax i correu electrònic (per consultar o aclarir qualsevol
aspecte de l’expedient de referència)
Eva Bolaño Creus ( Direcció dels Mercats)
telèfon 938140000
ext. 3221
a/e
ebolanyo@vilanova.cat.
17. Responsable del contracte
sí
Nom: Pere Cayuela Ferrer , Cap del servei de Promoció Econòmica i Projecció
Exterior
no

CAPÍTOL I. DE LA CONCESSIÓ

CLÀUSULA 1. OBJECTE
És objecte d’aquest plec la regulació de les condicions i procediment per la licitació
da concessió administrativa de les parades dels dos mercats municipals de Vilanova
i la Geltrú, Mercat del Centre i Mercat de Mar.
1.1.- És objecte de concessió administrativa al Mercat del Centre, els lots números
1 i 2 corresponents a les parades números 31 i 67 per desenvolupar:
A.- Noves denominacions de venda de productes ja siguin alimentaris o no
alimentaris, així com serveis no alimentaris que no estiguin regulats a les
denominacions del Reglament de mercats municipals.
B.La denominació contemplada a l’ apartat e) de l’ article 3 de l’ Annex I
relatiu a la relació d’articles de venda, del Reglament de Mercats.
Queden exclosos de l’ objecte del plec, pel que es refereix al Mercat del Centre, els
serveis no alimentaris corresponents a immobiliàries o similars , agències de viatges,
reparació de sabates i qualsevol altre denominació de productes o serveis no
alimentaris que per normativa higienicosanitària siguin incompatibles amb l’àmbit del
mercat, d’acord amb la regulació establerta al vigent Reglament dels Mercats
Municipals.
Número lot /parada
lineals
Lot 1 : 31
Lot 2 : 67

ACTIVITAT
Nova denominació / no representada/
apartat e) de l’ article 3 de l’ Annex I
Reglament de Mercats
Nova denominació / no representada/
Apartat e) de l’ article 3 de l’ Annex I
Reglament de Mercats

metres

5,68 ml
8,65 ml

La concreta ubicació de les parades s’especifica al plànol general i l’ individualitzat
que forma part del present plec de condicions com Annex 4.
1.2.- És objecte de concessió administrativa al Mercat de Mar, les següents parades:
1.2.1.- Els lots números 3, 4, 5 , 6 i 7 corresponents a les parades números 1, 2,
3, 11 i 13 per desenvolupar :
A.- les noves denominacions de venda de productes ja siguin alimentaris o no
alimentaris, així com, els serveis no alimentaris que no estiguin regulats a les
denominacions del Reglament de mercats municipals.
B.Les denominacions o activitats relacionades al Reglament de mercats
municipals però que no siguin presents en l’actualitat al mercat.

Queden exclosos de l’ objecte del present contracte, els serveis no alimentaris
corresponents a immobiliàries o similars , agències de viatges, reparació de sabates i
qualsevol altre denominació de productes o serveis no alimentaris que per normativa
higienicosanitària siguin incompatibles amb l’àmbit del mercat, que es descriuen
seguidament, d’acord amb la regulació establerta al vigent Reglament dels Mercats
Municipals.
Número lot/ parada

ACTIVITAT

metres lineals

Lot 3: 1

Nova denominació i / o No representada

11,38 ml

Lot 4: 2

Nova denominació i / o No representada

8,11 ml

Lot 5: 3

Nova denominació i / o No representada

39,40 ml

Lot 6: 11

Nova denominació i / o No representada

8,14 ml

Lot 7: 13

Nova denominació i / o No representada

5,93 ml

La concreta ubicació de les parades s’especifica al plànol que forma part del present
plec de condicions com Annex 5 .
1.2.2.- Els lots números 8,9, 10 i 11 corresponents a les parades números 4, 6, 21
i 22 per desenvolupar les denominacions d’ articles de venda de Bar, Carnisseria i
Peixateria que estan descrites i contemplades a l’article 2 de denominacions
genèriques pel que fa a l’àmbit alimentari (parades 6, 21 i 22) i a l’article 3 relatiu a la
implantació d’activitats no alimentàries (parada 4) de l’ Annex I del Reglament dels
Mercats Municipals de Vilanova i la Geltrú, segons la següent assignació:
Número lot /parada
Lot 8:
Lot 9:
Lot 10:
Lot 11:

4
6
21
22

ACTIVITAT
Bar
Carnisseria
Peixateria
Peixateria

metres lineals
10,89
5,82
5,11
5,56

La concreta ubicació de les parades s’especifica al plànol que forma part del present
plec de condicions com Annex 4.
CLÀUSULA 2. NATURALESA JURÍDICA

La naturalesa jurídica del dret d’us del domini públic, s’articula com una concessió
administrativa de l’ ús privatiu del domini públic, que s’adjudicarà mitjançant concurs (
mes d’un criteri d’adjudicació) , tipus procediment obert, d’ acord amb el que
estableix els articules 201 del Decret legislatiu 2/2003 , de 28 d’abril , pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, l’ article 57 i
següents del Decret 336/1988, de 17d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals i l’article 86.2 de la Llei 33/2003 , de 3 de novembre, del
patrimoni de les Administracions Públiques.
CLÀUSULA 3. RÈGIM JURÍDIC
1.- Constitueix la Llei de la concessió demanial , les clàusules d’aquest plec, i les
normes legals i reglamentaries que en resultin d’aplicació, i el Reglament dels
Mercats de Vilanova i la Geltrú.
2.- Per tot allò que no previnguin els esmentats plecs, s’aplicaran les següents
normes a les que el es puguin substituir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decret Legislatiu 2/2003 , de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions
Públiques.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
Decret 226/1988, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals
de Catalunya.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Reglament dels Mercats Municipals de Vilanova i la Geltrú.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, Text refós de les Disposicions Legals
vigents en matèria de Règim Local ( TRRL).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú.
Altra normativa específica d’aplicació.

3.- El desconeixement de la normativa reguladora de la present concessió en
qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals annexos i normes de
tot tipus que poguessin ser d’aplicació , no eximirà el concessionari de l’obligació de
complir-los.
4.- Tindran caràcter contractual els següents documents:

-

El present plec de clàusules administratives particulars i condicions
d’explotació.
El document administratiu de formalització de la concessió administrativa
L’oferta econòmica i la proposta comercial presentada per l’adjudicatari.

CLÀUSULA 4. INTERPRETACIÓ.
1.- l’ Òrgan de contractació de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú ostenta la
prerrogativa d’interpretar el règim jurídic i d’explotació de la concessió i resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment. Així, ostenta les potestats de control de la
seva execució, per la qual cosa podrà dictar les ordres i les instruccions que estimi
oportunes per a garantir la correcta explotació del domini públic.
2.- Igualment podrà modificar per raons d’interès públic total o parcialment els termes
de la concessió contracte, acordar-ne la seva resolució i determinar-ne els efectes.
3.- Els acords que dicti l’òrgan competent de l’administració, en l’exercici de les seves
funcions prerrogatives d’interpretació, modificació resolució seran immediatament
executius, i exhauriran la via administrativa. Contra aquestes resolucions podrà
interposar-se, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició i/o recurs contenciós
administratiu d’acord amb el que disposa la llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

CLÀUSULA 5. JURISDICCIÓ COMPETENT.
1.- Per a la resolució de les qüestions litigioses derivades d’aquest plec i de les
concessions, serà competent l’ordre contenciós administratiu de la jurisdicció amb
competència territorial a Vilanova i la Geltrú.
2.- L’acceptació d’aquest plec implica la renuncia a qualsevol fur o privilegi i
sotmetiment a les lleis i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa i resta de
tribunals competents a l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a
resoldre qualsevol qüestió que pugui suscitar-se .

CLÀUSULA 6. CARACTERÍSTIQUES DE LES PARADES OBJECTE DE
CONCESSIÓ.

MERCAT DEL CENTRE
PARADA

ACTIVITAT

31

ml

Nova denominació / no representada/
apartat e) de l’ article 3 de l’ Annex I
Reglament de Mercats
5,68 ml

PARADA

ACTIVITAT

67

Nova denominació / no representada/
apartat e) de l’ article 3 de l’ Annex I
Reglament de Mercats

m2

10,12 m2

ml

m2

8,65 ml

17,50 m2

MERCAT DE MAR
PARADA

ACTIVITAT

ml

1

Nova denominació i / o No representada

11,38 ml

32,30 m2

2

Nova denominació i / o No representada

8,11 ml

25,13 m2

3

Nova denominació i / o No representada

39,40 ml

275,33 m2

4

Bar

10,89 ml

75,63 m2

6

Carnisseria

5,82 ml

16,05 m2

11

Nova denominació i / o No representada

8,14 ml

13,39 m2

13

Nova denominació i / o No representada

5,93 ml

10,70 m2

21

Peixateria

5,11 ml

9,17 m2

22

Peixateria

5, 56 ml

9,98 m2

m2

CLÀUSULA 7. TAXA I DRETS D’OCUPACIÓ DE LES PARADES.
Com a contraprestació a l’ús del domini públic s’estableix la taxa que resulti de la
millora ofertada; en el cas que no sigui millorada, s’estableixen les taxes que consten
al punt 7 quadre-caràtula de característiques, que es reprodueixen a la clàusula 6,
segons el termini al que s’opti pels licitadors.
La taxa o cànon que resulti de la millora ofertada, s’abonarà amb la concessió
de la parada ,en el termini de trenta ( 30) dies hàbils des de la notificació de
l’adjudicació i , en tot cas, amb caràcter previ a la formalització de la concessió
administrativa.
La taxa s’ingressarà al Servei de Recaptació en la forma que es determini per l’
ajuntament per aquesta classe de contraprestacions.
De conformitat l’ Ordenança Fiscal número 19 del Mercats Municipals que disposa la
modulació de la taxa PER LA ADJUDICACIÓ DE LES PARADES segons al durada
de la concessió, aquesta podrà ser:
MERCAT DEL CENTRE
Durada adjudicació
Més de 40 anys
Període entre més 25 i 40 anys
Període entre més de 10 i 25 anys
Període entre més de 5 i 10 anys
5 anys

Euros metre lineal de la parada
5.633,28 € m/l.
3.379,97 € m/l.
2.253,31 € m/l.
1.689,98 € m/l.
1.126,66 € m/l.

MERCAT DE MAR
Durada adjudicació
Més de 40 anys
Període entre més de 25 i 40 anys
Període entre més de 10 i 25 anys
Període entre més de 5 i 10 anys
5 anys

Euros metre lineal de la parada
1.400 € m/l.
840 € m/l.
560 € m/l.
420 € m/l.
280 € m/l.

Aquesta taxa per adjudicació de les parades s’entén no subjecte a IVA tota vegada
que es tracta d’una concessió administrativa de domini públic, d’ acord amb el que
s’estableix a l’article 79 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre que regula l’ impost
sobre el valor afegit.

CLÀUSULA 8. DURADA DE LA CONCESSIÓ.

La concessió començarà a comptar a partir de la data que s’indiqui a la formalització
del contracte i tindrà una durada segons l’escalat al que s’opti a la oferta pels
licitadors; en tot cas, la durada màxima és de 50 anys i la mínima de 5 anys.
El període de la concessió a que s’opti en qualsevol cas, no serà prorrogable.
CLÀUSULA 9. REVERSIÓ.
Les obres i instal·lacions efectuades pel concessionari, revertiran en favor de
l’Ajuntament al termini de la concessió en perfecte estat de conservació i
funcionament sense que tingui dret a cap tipus d’indemnització.
CLÀUSULA 10. RESCAT.
L’Ajuntament es reserva el dret de deixar sense efectes i resoldre la concessió abans
del seu venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès públic. En
aquest supòsit el concessionari serà rescabalat dels danys que se li hagin produït.
CLÀUSULA 11. DRETS I OBLIGACIONS DE LA PERSONA CONCESSIONÀRIA.
1.- Seran drets i obligacions de les persones concessionàries els establers en el
Reglament regulador d’aquest mercat municipal, així com de la normativa d’aplicació
que resulti vigent en cada moment, i aquells derivats dels plecs de la concessió.
2.- A títol enunciatiu, i no exhaustiu ens relacionen les següents obligacions:
a) Estar donat d’alta en l’epígraf corresponent, i la corrent en el pagament de l’
impost d’activitats econòmiques, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en
el cens d’obligats tributaris.
b) Estar donat d’alta en el règim de la Seguretat Social, que correspongui, i al
corrent en el pagament de les cotitzacions de la mateixa.
c) Els titulars de les parades i persones que les atenguin compliran la normativa
sanitària vigent que sigui d’ aplicació a l’activitat i d’acord amb la declaració
responsable presentada a l’ inici de l’activitat.
d) Mantenir vigent una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que
cobreixi els danys que puguin ocasionar -se en el propi lloc, en els altres llocs
o en qualsevol dels elements comuns del mercat, així com als usuaris per
accions o omissions del propi concessionari o de les persones que treballin
pel seu compte.
e) Els prestadors procedents de tercers països hauran d’acreditar al compliment
de les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria
d’autoritzacions o permís de residència habitual i treball per compte propi
segons la normativa vigent, en cas de no gaudir de la nacionalitat espanyola.

f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Tenir concedides les autoritzacions i requisits per la normativa vigent per a
l’exercici de l’activitat.
Satisfer la taxa per la ocupació segons l’ordenança fiscal vigent.
Pagar el permís de venda que es satisfarà a l’ inici de l’ activitat.
Realitzar al seu càrrec, i amb la corresponent llicència municipal de què
s’haurà de proveir, les obres i instal·lacions necessàries per desenvolupar en
la parada l’activitat comercial a què es destini. Les obres realitzades quedaran
integrades en la concessió sense dret a cap mena de rescabalament per part
de les persones concessionàries al finalitzar el període de la concessió, o en
un moment anterior, si aquesta s’extingís en el casos previstos en aquest
plec, en el Reglament de Mercats o en la normativa aplicable.
Procedir a la instal·lació de comptadors per registrar els consums de fluid
elèctric, aigua i d’altres que realitzin , i satisfer l’import d’aquests consums a
les companyies respectives.
Subjectar -se al model de parada que en cada cas hagi aprovat o autoritzi l’
Ajuntament amb l’ obligació de satisfer el cost de la construcció i reforma de
les mateixes.
Regentar personalment l’activitat pròpia de la parada de conformitat amb el
que disposa l’article 25 del Reglament de Mercats en relació a la seva
representació.
Lliurar a la Direcció del Mercat o si escau, a l’ ens gestor de la documentació
laboral, de seguretat social i de riscos laborals necessària.
Complir amb el calendari laboral, les vacances , l’horari de venda al públic i
els horaris per als titulars de les paredes, que s’acordi per la direcció de
Mercats, o si escau, l’ ens gestor.
Mantenir la necessària separació física entre els espais on es venguin articles
de diferent classificació o denominació acomplint en tot moment la normativa
sanitària vigent
Els concessionaris hauran d’acceptar com interlocutor, la persona designada
pels paradistes, per tractar amb l’ajuntament , temes relacionats amb el
mercat.

3.- A títol enunciatiu, i no exhaustiu ens relacionen les següents drets:
a) Al dret a l’ ocupació i a la seva utilització per par del titular mentre sigui
mantinguda la venda de l’article que tingui assignat, sempre que compleixi els
deures que assenyala l’ Ordenança fiscal i el Reglament de Mercats, així com
els acords que emanin del propi Ajuntament.
b) Podran utilitzar les cambres frigorífiques, els magatzems i les altres
dependències que figurin al mercat, en funció de la seva disponibilitat.
c) Podran representar a les persones físiques titulars de la concessió, amb l’
autorització de la Direcció de Mercats o si escau, de l’ ens gestor, el seu
cònjuge o la persona amb anàloga relació d’afectivitat, els fills o bé el personal
assalariat. Tots ells degudament donats d’alta en les assegurances socials
obligatòries; les persones jurídiques podran atendre la parada bé pels seus
socis, personalment, tots o algun d’ells, o mitjançant personal contractat.

d) Podran tenir a les seves ordres empleats o assalariats que necessitin per
exercir la venda, sempre que estiguin en possessió de la documentació
laboral, de seguretat socials i de riscos laborals necessària.
e) Gaudir d’ una parada de característiques semblats en el mateix recinte o en el
que s’habilités per a mercat, en els casos d’ haver d’efectuar reformes o
canvis de caràcter general en relació amb la distribució, el règim o la utilització
del mercat , i en cas de no ser possible, tenir dret a percebre de l’Ajuntament o
l’ens gestor indemnització corresponent.

CLÀUSULA 12. DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT.
1.- L’ Ajuntament té, com a Administració concedent, a més de les obligacions que es
derivin de les establertes en les altres clàusules d’aquest plec, les obligacions
següents:
a) Posar a disposició del concessionari el corresponent espai de domini públic
municipal afectat per l’objecte de concessió.
b) Complir les altres obligacions que dimanen de les disposicions legals que
siguin d’aplicació.
2.- L’ Ajuntament té, com a Administració concedent, a més dels drets i les potestats
que es derivin del que estableix les altres clàusules d’aquest plec, els drets i les
potestats següents:
a) Fiscalitzar la gestió de la concessionària. A aquest efecte , l’ ens local pot
inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions, els locals i la documentació
relacionada amb l’objecte de la concessió i dictar les ordres per mantenir o
restablir la prestació corresponent.
b) Imposar a la concessionària les sancions pertinents per raó de les infraccions
que hagi comès en la prestació del servei.
c) Rescatar la concessió.
d) Suprimir el servei.
e) Extingir la concessió per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament.
f) Dictar normes de comportament específiques que seran d’obligat compliment
per par dels paradistes.
g) Qualsevol altre que correspongui exercir en compliment de les competències
atribuïdes i del correcte manteniment del servei públic de mercat.
CLÀUSULA 13. SEGURETAT, CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL

1.- La concessionària i tot el personal que intervingui en la prestació queden obligats
pel deure de confidencialitat i secret, segons el disposat a la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de
mesures de seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter
personal, aprovat per Reial Decret 994/1999, de 11 de juny. Aquest obligació seguirà
vigent una vegada que la concessió hagi finalitzat o hagi estat resolta.
2.- Sense perjudici de les obligacions derivades del plec de clàusules administratives i
condicions d’explotació, el concessionari queda obligat a tractar de forma confidencial
i recercada la informació rebuda, i no podrà utilitzar-la per a altres finalitats que les
que estrictament deriven de la seva execució.
3.- La infracció d’aquest deures per la concessionària generarà la exigència de les
responsabilitats a les que en dret hi hagués lloc. En tot cas, la concessionària serà
responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l’ incompliment d’aquesta
obligació, incloent els danys morals , així com els danys causats a la imatge
municipal.
CLÀUSULA 14. INFRACCIONS.
Les infraccions de la persona concessionària per incompliment de les seves
obligacions seran les establertes en el Reglament regulador d’aquest mercat
municipal del Centre. D’ acord amb aquest Reglament, les infraccions es classifiquen
en lleus, greus i molt greus.
CLÀUSULA 15. RÈGIM SANCIONADOR.
1.- El règim sancionador aplicable serà l’ establert en el Reglament dels Mercats
Municipals de Vilanova i la Geltrú.
2.- A efectes contractuals, es considera falta sancionable qualsevol acció o omissió
de la persona concessionària que suposi malmetre les exigències que estableix
aquest plec.
CLÀUSULA 16. CAUSES D’EXTINCIÓ.
1.- La concessió s’extingeix, a banda de les causes previstes a la legislació general,
per alguna de les causes següents que es contemplen a l’article 44 del Reglament
dels Mercats Municipals de Vilanova i la Geltrú, sense perjudici del que es disposa en
altres preceptes del Reglament:
-

Finalització del termini pel qual es va atorgar.
Renúncia expressa i per escrit del titular
Mutu acord.

-

-

Pèrdua d’ alguna de les condicions exigides per ser concessionari amb
caràcter general o les que es van tenir en compte en el moment de
l’adjudicació.
Defunció del titular, exceptuant els casos de transmissió del dret a favor de qui
resulti ésser hereu o legatari del titular, o en el seu defecte , en cas de no
haver-hi disposició testamentària ni declaració d’hereus, a favor del cònjuge,
fills, néts, pares o germans del titular , per aquest ordre.
Dissolució i liquidació de la persona jurídica titular, sense haver-se transmès
la concessió amb anterioritat a la mateixa.
Pèrdua física o jurídica del bé el qual hagin estat atorgades.
Desafectació del bé de domini públic.
Quan s’ imposi com a sanció per la comissió d’infraccions molt greus en la
forma prevista en el Reglament dels Mercats Municipals de Vilanova i la
Geltrú.
Per incompliment de les obligacions assumides en la oferta
Per resolució judicial.
Causa d’interès públic , abans de l’esgotament del termini d’adjudicació
prèvia, si escau, la corresponent indemnització al titular.
Per qualsevol altre causa establerta en la normativa reguladora dels béns de
les Entitats Locals.

2.- L’extinció normal de la concessió es produeix pel simple transcurs del període de
temps pel qual es va atorgar. L’extinció donarà lloc a la reversió sense cap
indemnització, i prèvia la declaració del correcte compliment del contracte i la
liquidació de les relacions econòmiques derivades de l’execució d’aquell, suposa la
devolució de la garantía definitiva en els termes que estableix aquest plec.
3.- L’extinció de la concessió per una causa imputable a la concessionària requereix
el tràmit previ d’audiència de la persona concessionària. La notificació que a aquest
efecte se li tramet ha de fixar les deficiències concretes advertides i ha de determinar,
d’acord amb la naturalesa d’aquestes, el termini que sigui suficient per poder-les
esmenar. Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin corregit les deficiències
per causes imputables a la persona concessionària, podrà declarar-se l’extinció de la
concessió.
CLÀUSULA 17. EFECTES DE L’EXTINCIÓ.
1.- Els titulars de les concessions hauran de deixar lliures, vacus i a disposició de
l’Ajuntament els llocs de venda, en finalitzar el termini de la concessió . En altre cas l’
Administració Municipal podrà acordar i executar, per sí mateixa, el llançament per
via administrativa.
2.- Quan l’extinció sigui conseqüència d’una causa imputable a l’administració
concedent, es produiran els efectes d’indemnització que corresponguin.

3.- Els llocs de venda seran declarats vacants i objecte de nova adjudicació
mitjançant licitació en la forma establerta en el Reglament dels Mercats Municipals
de Vilanova i la Geltrú.

CAPÍTOL II. FORMALITATS DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
CLÀUSULA 18. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ.
La forma d’adjudicació del contracte de concessió de domini per a l’explotació del
servei serà el procediment obert, amb caràcter plurianual, en què tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, i quedarà exclosa tota negociació dels
termes del contracte, d’acord amb l’article 157 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
CLÀUSULA 19. PUBLICITAT I LICITACIÓ
L’anunci de licitació es publicarà al perfil del contractant de la pàgina web de
l’Ajuntament, així com al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i a un diari local.
En el quadre -caràtula de característiques consta l’import màxim de les despeses de
publicitat de la licitació del contracte que ha d’abonar l’empresa adjudicatària.
CLÀSULA 20. ELS LICITADORS
Podran participar en el concurs les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en alguna de les
circumstàncies que assenyala l’article 146 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
CLÀUSULA 21. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
21.1. Documentació. Per participar en la licitació, les empreses licitadores han de
presentar tres sobres, marcats amb els números 1, 2 i 3 tancats, identificats en
l’exterior, amb indicació de la licitació a la que concorren i signats pel licitador o
persona que el representi i indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa, el
contingut dels quals s’estableix en els punts 21.3, 21.4. i 21.5. En el seu cas, tots els
documents que presenti l’empresa licitadora han d’estar traduïts al català i/o al
castellà.
21.2. Lloc de presentació. Els licitadors han de lliurar les seves proposicions al
registre d’entrada de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, dins el termini que s’indiqui a l’anunci de licitació. Les proposicions també
poden ser enviades per correu. En aquest últim cas, a la sol·licitud ha de constar la
data de consignació de la documentació a l’oficina de correus i el licitant, en aquest
mateix dia, ha de comunicar a l’oficina receptora de l’òrgan de contractació la tramesa
de la proposició, mitjançant tèlex, fax, telegrama o en el correu electrònic

promocio@vilanova.cat. Si la documentació arriba després dels deu dies naturals
següents a la finalització del termini serà desestimada; en el supòsit que, sense
l’acompliment dels requisits anteriorment assenyalats, la documentació arribi fora del
termini establert, també serà desestimada.
21.3. Documentació del sobre número 1. Els licitadors hauran de presentar la
documentació que es relaciona tot seguit en original, en testimoni notarial o en
còpia autèntica o compulsada:
1.

Índex enunciant numèricament el contingut del sobre.

2.
Sol·licitud i declaració de responsabilitat degudament emplenada, signada i
segellada. (Annex 1)
3.

Acreditació de la capacitat d’obrar:
3.1.

Empresaris espanyols:
a)
Persones físiques:
Han de presentar el document nacional d’identitat o el document que
legalment el substitueixi.
b)
Persones jurídiques:
Han d’aportar l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte
fundacional, en els que constin les normes per les quals es regula
l’activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

3.2.

Empresaris estrangers:
Els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la
seva capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 72.2 del
TRLCSP i els altres empresaris estrangers en la forma establerta en els
articles 55 i 72.3 del TRLCSP.

4.
Les empreses estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
5.
La representació dels licitadors s’ha d’acreditar mitjançant un poder inscrit en el
Registre Mercantil; el document nacional d’identitat (o el document que legalment el
substitueixi) del representant també s’ha d’incloure en aquest sobre.
6.
Les empreses agrupades amb caràcter temporal han d’aportar els noms i
circumstàncies dels empresaris que componen l’agrupació, la participació de
cadascun dels empresaris en l’empresa, així com la resta de requisits establerts a
l’article 59 del TRLCSP i 24 del Reglament.

Els licitadors que presentin oferta conjunta de licitació han d’acreditar la corresponent
solvència tal com disposa el citat article 24 del Reglament.
7.
Quan al quadre-caràtula de característiques s’exigeixi classificació, els licitadors
hauran d’acreditar la seva solvència, tant econòmica i financera com tècnica o
professional, mitjançant la corresponent classificació; en cas que no s’exigeixi, hauran
d’acreditar la seva solvència en la forma prevista en els següents apartats 8 i 9
d’aquesta clàusula.
8.
Els licitadors han de justificar, d’acord amb les característiques de la
contractació, la seva solvència econòmica i financera mitjançant un o diversos dels
mitjans següents:
-

Declaracions apropiades d’entitats financeres i justificant de l’existència d’una
assegurança d’indemnització per riscos professionals.

-

Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial
que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en
registres oficials poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres
de comptabilitat degudament legalitzats.

-

Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com
a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o
d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les
referències d’aquest volum de negocis.

Si per raons justificades un empresari no està en condicions de presentar les
referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per
qualsevol altra documentació considerada com a suficient per l’òrgan de contractació.
Els licitadors que presentin oferta conjunta de licitació han d’acreditar la corresponent
solvència tal com disposa l’article 59 del TRLCSP.
9.
Els licitadors han de justificar, d’acord amb les característiques de la
contractació, la seva solvència tècnica de conformitat amb els mitjans que
s’estableixen a l’Annex 3 d’aquest plec, d’acord amb el que disposa l’article 77 del
TRLCSP.
10. Els licitadors que aportin el certificat d’inscripció en el Registre Electrònic de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya, juntament amb una declaració responsable
de la vigència de les dades que inclou, no han d’aportar la documentació enumerada
en els punts 3 i 5, segons el Decret 107/2005 de 31 de maig, del Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya.
11. Pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents d’acord amb l’article 146.1 lletra c) del
TRLCSP, els licitadors poden, si ho consideren oportú, presentar els corresponents
certificats en aquest sobre número 1.

21.4. Documentació del sobre número 2. A l’exterior hi ha de figurar la menció:
“Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica”.
Aquest sobre contindrà:
a)
L’oferta econòmica, segons model que s’adjunta com a Annex 2 d’aquest Plec,
on s’especifiqui el mercat, el número de lot i parada, la denominació de venda
concreta, estigui o no representada al mercat, o la nova denominació sinó està
prevista al reglament de mercats i la millora, en el seu cas del cànon que s’ingressarà
per la parada objecte de concessió en funció del període de durada , que no pot ser
inferior a l’establert al quadre-caràtula de característiques. La fórmula per valorar la
proposició econòmica està assenyalada a l’apartat 1 de la clàusula 22 del present
plec.
La proposició econòmica ha de ser signada per la persona que firma la sol·licitud.
b) Altres aspectes a valorar: documentació per a la ponderació dels altres criteris
quantificables de forma automàtica assenyalats a l’apartat 2.1. de la clàusula 22 del
present plec.
A l’interior del sobre s’incorporarà una relació, en full independent, on es facin constar
els documents inclosos, ordenats numèricament.
21.5. Documentació del sobre número 3. A l’exterior hi ha de figurar la menció:
“Documentació relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor”.
Aquest sobre contindrà tota la documentació acreditativa de les referències tècniques
avaluables en base a principis de valor, assenyalats a l’apartat 2.2 de la clàusula 22
del present plec.
CLÀUSULA 22. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ
DE LES PROPOSTES.
22.1.- Regles d’adjudicació:
1.- Als efectes de seleccionar les millors ofertes de cada una de les dues parades,
cada licitador presentarà una oferta individual , de la parada en concret.
2.- Es presentarà una oferta individual per la parada en concret, realitzant les millores
que seran valorades d’acord amb els criteris d’adjudicació.
3.- Cap licitador podrà presentar més d’una proposta per a la mateixa parada, ni
subscriure cap proposta en agrupació d’empreses si ho ha fet individualment, així
com tampoc podrà figurar en més d’una agrupació d’empreses. En cas de fer-ho, la
conseqüència serà la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest.

4.- Valorades les ofertes, i obtinguda la puntuació final , els licitadors seran ordenats
per la parada escollida i d’acord amb l’ordre corresponent de puntuació obtinguda de
major a menor, sense que pugui adjudicar-se totes dues parades a un mateix
licitador, havent d’escollir, pel cas que la puntuació obtinguda fos la major per les dos.
5.- La parada que no sigui adjudicada en el procés de selecció es declararà deserta,
podent -se iniciar un nou procediment de licitació o el procediment negociat sense
publicitat previst al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
22.2 Criteris de Valoració
22.2.1 CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA ( Total: 70 punts)
1.- Millora del cànon .Fins a 25 punts.
Els licitadors podran millora el cànon base establert al quadre-carátula núm. 7.La
proposta més àmplia rebrà la màxima puntuació ( 25 punts) i la resta d’ofertes rebran
una puntuació proporcional d’acord amb el diferencial d respecte de l’oferta més alta
dins del tram escollit pel licitador, la següent fórmula:
Fórmula:

increment cànon % x 25 punts
____________________________
Oferta màxim cànon

Les ofertes que siguin per períodes inferiors a 5 anys queden excloses.
2.- Proposicions per durada màxima ofertada. Fins a 15 punts.
En aquest apartat es valorarà als efectes de presentar la millora i obtenir la millor
puntuació el fet de que els licitadors presentin a la seva oferta la proposta per una
durada la més amplia possible de conformitat amb les possibilitat per períodes que
contempla l’ordenança fiscal número 19, segons la següent distribució i fórmula
d’aplicació:
Període de més de 40 anys i fins a 50 anys
Període entre més de 25 anys i 40 anys
Període entre més de 10 anys i 25 anys

fins a 15 punts
fins a 10 punts
fins a 5 punts

Aquest criteri serà ponderat de la manera següent:
Fórmula: (PUNT max)* x ( durada ofertada dins el tram escollit)
_________________________________________
Màxima durada del tram escollit*

*PUNT max = puntuació màxima periode
*Màxima durada del tram escollit = 25 , 40 o 50 anys segons el període escollit

3.- Oferir producte de proximitat i ecològics. Fins a 10 punts.
En aquest apartat es valorarà la comercialització i el consum de productes
agroalimentaris de proximitat d’acord amb els criteris que estableix l’Agència
Catalana de Consum en relació amb els beneficis que aporta la compra de proximitat.
Percentatge superior al 40% o més de productes de proximitat i/o ecològics...10 punts
Percentatge superior al 30% de productes de proximitat i/ecològics............... 7 punts
Percentatge igual o superior al 10% de productes de proximitat i/o ecològics.. 5 punts
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no arribin al 10% de producte de
proximitat i/o ecològics, o que no ofereixin.
4.- Incorporació de propostes de valor afegit en quant a les mesures de
responsabilitat social empresarial. Fins a 8 punts.
La Comissió Europea, en el Llibre verd pel foment d’un marc europeu per a la
responsabilitat social de les empreses ( Comunicació de la Comissió Europea de
l’any 2001) defineix la Responsabilitat Social Empresarial com “ la integració
voluntària per part de les empreses en qüestions socials i mediambientals en les
operacions i en les relacions amb els grups d’interès: clients, proveïdors, treballadors,
accionistes, la comunitat en què opera “.
La Responsabilitat Social Empresarial és un model innovador de gestió de les
empreses i organitzacions basat en criteris responsables en els àmbits econòmic,
social i ambiental, que s’orienta a incrementar la seva competitivitat i fomentar el seu
desenvolupament sostenible, alhora que contribueix a construir una societat millor.
Les millores relacionades amb la responsabilitat social empresarial i
mediambientalment sostenibles serà valorada fins a un màxim de 8 punts, de
conformitat amb les següents :
4.1.- Millores d’innovació i millora en el funcionament i atenció al client. Fins a
5 punts.
En aquest apartat es valorarà la acreditació dels serveis a l’atenció al client que
ofertarà el licitador i que han de constar al Pla d’ empresa aportat i que han de versar
sobre les següents millores:
1.- Pagament amb targeta/servei de Datàfon. ......................................................1 punt

2.- Que s’incorporin a les propostes components innovadors:
a.- Participació en un mínim de tres programes de dinamització de mercats
per anualitat................................................................................................1 punt
b.- Venda on-line fent ús de les xarxes socials.............................................. 1 punt
c.- Servei de repartiment de compra a domicili mínim 2 cops setmanals....... 1 punt
3,.- Incorporació de sistemes de control de qualitat: qualsevol sistema que permeti
avaluar-ne el grau de satisfacció de la ciutadania usuària................................... 1 punt
4.2.- Contractació laboral i percentatge de persones amb discapacitat que
estigui directament vinculades al contracte. Fins a 3 punts.
En aquest apartat es valorarà la contractació laboral per part del concessionari per tal
de potenciar l’ocupació a la ciutat i en especial de persones amb discapacitat.
Per cada lloc de feina addicional al del concessionari (fins a 3 persones)............1 punt
La contractació laboral d’una persona amb disminució suposarà la consecució
dels 3 punts.
5.- Acreditació de la experiència professional en activitats relacionades amb el
món del comerç per la prestació dels serveis objecte del contracte. Fins a 6
punts.
En aquest apartat es valorarà la acreditació documental
de la experiència
professional dels licitadors del sector del comerç en general i en especial de mercats,
d’acord amb la puntuació següent:
Més de 5 anys .............................................................................................. 6 punts
Entre 2 i 5 anys ............................................................................................. 3 punts
Inferior a 2 anys ............................................................................................. 1 punt
6.- Acreditació de la realització d’accions de formació que millorin les
competències professionals. Fins a 6 punts.
En aquest apartat es valorarà la acreditació documental de participació dels licitadors
en accions de formació en gestió empresarial i del sector del mercat, d’acord amb la
puntuació següent:
Realització de 10 hores o més........................................................................... 6 punts
Realització de 6 a 9 hores................................................................................. 3 punts
Realització de 3 a 5 hores................................................................................. 1 punt

Aquella oferta que presenti la realització de menys de 3 hores de formació serà
valorada en 0 punts.
22.2.2.- CRITERIS AMB JUDICI DE VALORS (Total 30 punts)
1.- PLA D’EMPRESA.
En aquest apartat relatiu a la presentació del Pla d’ empresa, que és obligatori, es
valorarà la acreditació documental dels següents criteris subjectius:
1. Viabilitat econòmica i tècnica del projecte empresarial, així com la
introducció de criteris de qualitat, d’innovació i de millora respecte a les
prescripcions tècniques. Fins a 30 punts.
En aquest apartat es valorarà la presentació per part del licitador del pla d’empresa
sobre la viabilitat econòmica i tècnica del projecte empresarial, i es tindrà en compte
la incorporació de mesures innovadores i de qualitat que aportin una millora respecte
a les prescripcions tècniques.
CLÀUSULA 23. MESA DE CONTRACTACIÓ.
La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt 10 de la Disposició
Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació amb
l’article 21.2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic estarà
presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d’aquesta i actuarà com a
Secretari un funcionari de la Corporació. N’han de formar part, almenys quatre
vocals, entre els quals estarà el Secretari o, si escau, el titular que tingui atribuïda la
funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor, com també els altres que designi
l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al
servei de la Corporació, o membres electes d’aquesta.
Conformen la Mesa de Contractació els membres següents:
- Regidor Sr. Gerard Figueras Albà, com a responsable de la matèria objecte del
contracte, qui actua com a president de la Mesa de Contractació (actuarà com a suplent

el/la Regidor/a en qui delegui)

Sr. Pere Cayuela Ferrer , cap de Servei de Promoció Econòmica i Projecció
Exterior (actuarà com a suplent la Sra. LluÏsa Suárez Pérez, administrativa dels Mercats Municipals)
- Sra. Eva Bolaño Creus, directora dels Mercats (actuarà com a suplent la Sra. Evangelina

Hernández Clemente, Sots-encarregada de Mercats)

Sra. Cristina Rafales Graells, Servei de Patrimoni, qui actua com a secretària de la
Mesa de Contractació (actuarà com a suplent la Sra. Victòria Carbonell Calvet, tècnica especialista

-

del servei de Patrimoni)

- Sr. Cèsar Rodríguez Solà, interventor municipal (actuarà com a suplent el Sr. Josep Maria
Sabater, cap tècnic responsable del Servei de Compres i Serveis Generals)
- Sr. Isidre Martí Sardà, secretari general de la Corporació (actuarà com a suplent el Sr.

Fermín Ortega Vázquez, assessor jurídic de la corporació)

CLÀUSULA 24. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del
Sector Públic, ostenta les prerrogatives següents:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.
CLÀUSULA 25. OBERTURA DE PROPOSICIONS
La mesa de contractació qualifica prèviament en sessió privada els documents
presentats pels agents licitadors en el sobre número 1. Si la mesa observa defectes o
omissions esmenables en la documentació presentada en aquest sobre, pot concedir
un termini de tres dies hàbils per a la seva correcció en la forma establerta a l’article
81.2 del Reglament.
Posteriorment, procedeix a l’acte públic d’obertura del sobre número 3 dels licitadors
admesos, en el lloc i data fixats a l’anunci de la convocatòria. Tot seguit remet el seu
contingut al/s tècnic/s corresponent/s per a la seva valoració, deixant constància
documental de tota la documentació facilitada.
Posteriorment, i en un termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’obertura
del sobre número 3, la mesa de contractació procedirà, en acte públic, a l’obertura del
sobre número 2, acte en el que es donarà a conèixer la ponderació assignada als
criteris que depenen d’un judici de valor.
CLÀUSULA 26. REQUERIMENT DE LA DOCUMENTACIÓ
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar
des el següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa
l’acreditació d’allò, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64 Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i d’haver constituït la garantia que sigui procedent.

CLÀUSULA 27. GARANTIES
Sempre que al quadre-caràtula de característiques s’exigeixi, l’adjudicatari haurà de
constituir una garantia per un import corresponent al tant per cent que es disposi en
aquest quadre de l’import de la taxa.
La forma i el termini de constitució de la garantia són els establerts als articles 96 y 99
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, respectivament i de conformitat amb l’article 62.1
del Reglament de Patrimoni en matèria de garantia provisional.
La devolució o cancel·lació de la garantia es durà a terme segons l’article 102 Reial
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Garantia provisional: 2 % de la taxa per adjudicació de la parada s’han de dur a
terme d’acord amb article 62.1.J del RPEL 336/1988, 17 octubre, que s’haurà
d’aportar amb el lliurament de les ofertes.
En cas d’incompliment d’aquest requisit en el termini assenyalat, s’entendrà com no
presentada l’oferta.
Garantía definitiva: 3 % del cànon d’adjudicació que s’haurà de constituir davant del
Servei de Recaptació de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 8) dins del termini de DEU
DIES HÀBILS a comptar des del dia següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment de constituir garantia definitiva.
En cas d’incompliment d’aquest requisit en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, procedint -se en aquest cas a requerir la constitució
de la garantia al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.
CLÀUSULA 28. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec.
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà
simultàniament en el perfil del contractant.
La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre al licitador
exclòs o al candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió
d’adjudicació.
En particular, expressarà els extrems següents:
- En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons
per les quals s’ha desestimat la seva candidatura.

- Respecte als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en
forma resumida, les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta.
- En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la
proposició de l’adjudicatari determinants per seleccionar l’oferta d’aquest amb
preferència a la de la resta de licitadors les ofertes dels quals hagin estat
admeses.
- En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal
procedir a la seva formalització.
CLÀUSULA 29. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà en els quinze
dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació;
aquest document constituirà a títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
El concessionari podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a
càrrec seu les despeses corresponents.

ANNEX 1
Núm. d’expedient
000039/2015-CONT
Dependència que tramita l’expedient
Servei de PATRIMONI / Promoció
Econòmica
Sol·licitud d’admissió i declaració de responsabilitat
Dades de l’empresa licitadora
Tipus empresa
empresa individual
Nom de la raó social

persona jurídica

Tipus de societat
NIF/CIF

Núm. de registre de societats

Domicili de la seu social
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Dades de la persona representant de l’empresa licitadora
Cognoms i nom

NIF

Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon

Relació amb la firma comercial

Fax

Adreça electrònica

propietari

apoderat

altres

Declaració de responsabilitat
La persona les dades de la qual consten a la sol·licitud d’admissió, en nom seu, com a titular o
propietària de l’empresa, o com a representant legal, gerent o membre del seu consell d’administració,
declara sota la seva responsabilitat, que no incorre en cap prohibició per contractar amb l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els articles 54, 60 i 146 del TRLCSP, i que està al corrent pel que fa al
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’empresa

Lloc i data

ANNEX 2
Proposició econòmica de la concessió
Dades de l’empresa/ persona física proposant
Nom
NIF/CIF
Domicili social
Codi postal

Localitat

Dades de la persona representant de l’empresa
Cognoms i nom

NIF

Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Relació amb la firma comercial
propietari

apoderat

altres

Dades de l’objecte de la concessió
Núm. d’expedient
0/2015-PÀT

Descripció de l’objecte ( mercat, número Lot de parada , número parada , denominació de
venda i descripció de la denominació de venda pels lots de nova activitat )
Mercat pel que es licita:
Indiqueu lot i número de parada:
Denominació:
Descripció si escau, de noves denominacions:
nova denominació
denominació regulada al Reglament però no representada al mercat

Durada a la que s’opta, en número d’anys d’acord amb la clàusula 7:
Import de la taxa (en xifres i en lletres, i en el seu cas, indicant increment de millora taxa ,
serà el que resulti de multiplicar l’import establert a la clàusula 7 en funció del número d’anys
pels metres lineals de parada.)
increment

%

Import de l’IVA (en xifres i en lletres)

EN AQUEST CAS, NO HI HA IVA
Durada de l’ adjudicació ( indicar el tram escollit de conformitat amb l’ordenança fiscal núm.
19 i la millora sobre la mateixa, si s’ escau)

La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en nom propi o de l’empresa que
representa, a fer-se càrrec de l’execució de l’objecte descrit, per la quantitat d’euros consignada en
aquesta proposició econòmica.
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa

Lloc i data

ANNEX 3
La solvència tècnica s’acreditarà d’acord amb el que disposa l’article 78 del TRLCSP.
Solvència tècnica o professional en els contractes de serveis
En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’apreciar tenint en
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, cosa que es pot acreditar, segons
l’objecte del contracte, per un o diversos dels mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims tres anys que inclogui import, dates
i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquests, si
manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats han
de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants en
el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari per garantir la
qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa.
d) Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre a un fi
especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en nom d’aquest, per un organisme oficial
o homologat competent de l’Estat en què estigui establert l’empresari, sempre que hi hagi acord de
l’organisme esmentat. El control ha de versar sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si és
necessari, sobre els mitjans d’estudi i de recerca de què disposa i sobre les mesures de control de
la qualitat.
e) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, en
particular, del personal responsable de l’execució del contracte.
f) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pot
aplicar en executar el contracte.
g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu personal directiu
durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
h) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa per a l’execució dels
treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent.
i) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de subcontractar.

ANNEX 4
PLÀNOLS MUNICIPALS MERCAT DEL CENTRE (UBICACIÓ DE LES PARADES
31 i 67)

ANNEX 5
PLÀNOLS MUNICIPALS MERCAT DE MAR (UBICACIÓ DE LES PARADES 1, 2,
4, 6, 11, 13, 21 I 22 I L’ESPAI COMERCIAL – PARADA 3)

