INFORME-PROPOSTA
CONCESSIÓ DE LES LLICÈNCIES TEMPORALS D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
PER LA INSTAL•LACIÓ DE XURRERIES I CREPERIES, DURANT ELS MESOS DE
NOVEMBRE, DESEMBRE, GENER I FEBRER
ANTECEDENTS
Vist el Decret-Alcaldia, de data 25 d’octubre de 2018 pel qual s’aprova el Plec de
Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació de llicències temporals
d’ocupació de la via pública per la instal·lació xurreries i creperies durant els mesos de
novembre, desembre, gener i febrer a la ciutat de Lleida.
En data 5 de novembre de 2018 es fa publica la convocatòria per l’adjudicació de les
llicències temporals d’ocupació de la via pública, i finalitzat el termini per a la presentació
de proposicions.
Finalitzat el termini per a la presentació de proposicions, s’han presentat les següents
sol·licituds:
DNI
44631691F
40337535C
40337535C
49256371P
48059070H
47931180P
X9291720L
B25835174

XURRERIA
XURRERIA
XURRERIA
XURRERIA
XURRERIA
XURRERIA
CREPERIA
CREPERIA

LLOC SOL·LICITAT
PL. ESTACIÓ DE TRENS
PL. PAU CASALS
PASSEIG DE RONDA (DAVANT CARREFOUR)
AV. BLONDEL (MONTEPIO)
PL. ESTACIÓ DE TRENS
PL. ESTACIÓ DE TRENS
MERCAT NADAL PL. CATEDRAL
PLAÇA RICARD VINYES

Un cop examinada la documentació de caràcter general i addicional s’informen i valoren
les mateixes, els proponents, 48059070H i 47931180P subsanen la documentació que
faltava a l’expedient, en el termini establert.
S’INFORMA
Que d’acord amb el previst a l’apartat vuitè dels Plec de Clàusules Administratives
Particulars, i un cop examinada la documentació, resulta que per algunes de les
llicències ofertades hi ha una única proposició, en altres més de una i en altres casos
no hi ha cap proposició.
En tots els emplaçaments en els quals s’ha presentat una única proposició, l’adjudicació
és directa:
EMPLAÇAMENT
PASSEIG DE RONDA (DAVANT
CARREFOUR
MERCAT DE NADAL (PL. CATEDRAL)
AV. BLONEL (MONTEPIO)
PL. RICARD VINYES
Pl. PAU CASALS
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SOL·LICITANT
Xurreria
Creperia
Xurreria
Creperia
Xurreria

40337535C (A)
X9291720L
49256371P
B25835174
40337535C (B)
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En l’emplaçament de la plaça de l’estació de Renfe s’ha presentat tres proposicions, en
aquest cas es tenen en compte els criteris de valoració de la clàusula setena:
Criteri de valoració

Puntuació màxima d’avaluació 10 punts.

Acreditar haver participat en altres
certàmens similars o en altres edicions
d’aquest certamen

1 punt per edició/certament acreditat
(fins
un
màxim
de
10
punts)

Per tal de poder dur a terme la valoració de les edicions manifestades per cadascuna
de les persones proponents en les seves respectives declaracions, i per valorar la
documentació aportada acreditativa dels certàmens o edicions similars realitzats, es fa
necessari requerir a les persones interessades amb DNI 48059070H i 47931180P, que
acreditin documentalment la participació en fires o certàmens similars.
Es fa constar que amb data 13 de novembre de 2018 es sol·licita que s’aporti la
documentació referida a les edicions o certàmens similars que consten les seves
declaracions.
Iniciada la valoració de cadascuna de les proponents, el resultat és el següent :
a) La proponent amb DNI 44631691F declara haver participat en els darrers vuit (8)
anys en les edicions de Nadal i de la festa major del mes de maig organitzats i
amb llicencies atorgades per l’Ajuntament de Lleida. Es duen a terme les
comprovacions de cadascuna de les edicions esmentades, mitjançant la
documentació obrant en l’àrea de mercats així com la liquidació i pagament de
les taxes de cadascun d’aquest certàmens.
Total certàmens declarats inicialment, acreditats documentalment i que, per tant,
es valoren: 10 certàmens TOTAL PUNTUACIÓ 10 punts
En data 15 de novembre es comprova la documentació aportada per part de les
persones interessades amb DNI 48059070H i 47931180P, resulta ser superior al
nombre de certàmens que havien posat de manifesta en les respectives declaracions
presentades dins del termini establert en la licitació.
b) La proponent amb DNI 48059070H manifestava en la declaració jurada
presentada, els següents certàmens: Quinze (15) anys al mercat de Torrefarrera,
sis (6) anys en el mercat de Vielha i tres (3) anys a la Fira de Sant Armengol de
la Seu d’Urgell. De la documentació que posteriorment aporta per acreditar
aquests certàmens es posa de manifest el següent:
Certàmens declarats inicialment i acreditats documentalment de forma posterior:
Mercat de Torrefarrera: any 2016,
Mercat de Vielha només: anys 2015 i 2016,
Fira de Sant Armengol: anys 2013, 2014, 2015
Certàmens no declarats inicialment i acreditats documentalment de forma
posterior (no es poden valorar atès que no es van incloure en la declaració
presentada inicialment):
Fira de Sant Armengol: any 2016
Festa major de Callús l’any 2018,
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Festa major d’Amposta l’any 2018,
Ajuntament d’Alcoletge de l’any 2018
Total certàmens declarats inicialment, acreditats documentalment i que, per tant,
es valoren: 6 certàmens TOTAL PUNTUACIÓ 6 punts
c) La proponent amb DNI 47931180P manifesta en la declaració jurada que els
anys 2016 i 2017 ha instal·lat la xurreria a Tremp, i l’any 2017 al parc de Nadal
de Bellpuig. De la documentació que posteriorment aporta es posa de manifest
el següent:
Certàmens declarats inicialment i acreditats documentalment de forma posterior:
Tremp: anys 2016 i 2017
Parc de Nadal de Bellpuig: any 2017
Certàmens no declarats inicialment i acreditats documentalment de forma
posterior (no es poden valorar atès que no es van incloure en la declaració
presentada inicialment):
Tremp: any 2018
Mercat de la Fondarella: any 2018
Total certàmens declarats inicialment, acreditats documentalment i que, per tant,
es valoren: 3 certàmens TOTAL PUNTUACIÓ 3 punts
La subsanació es va sol·licitar únicament a efectes d’acreditar documentalment el
nombre de certàmens declarats. Però en cap cas, per a la presentació de documents i/o
d’elements addicionals que puguin modificar o distorsionar la proposició inicial, ja que
s’estaria donant l’opció a aquestes persones licitadores a modificar la seva proposició i
comportaria una contradicció amb el principi d’igualtat que regeix la contractació pública,
recollit en els articles 1 i 132 de la Llei de contractes del sector púbic.
Es per això que únicament es tenen en consideració als efectes del còmput de
puntuació, en aplicació dels criteris de valoració, els documents que serveixen per
acreditar els certàmens i /o edicions similars manifestades en la declaració presentada
en el moment de l’obertura de les proposicions; i no es poden acceptar aquells
documents i/o l’adició d’altres elements que suposen una alteració de l’oferta. En aquest
sentit s’invoquen específicament els articles 1 i 132 de la Llei 9/2018 de Contractes del
Sector Públic.
El resultat d’aplicar les puntuacions tal i com s’informa tècnicament, és el següent:
EMPLAÇAMENT
PL. ESTACIÓ DE RENFE
PL. ESTACIÓ DE RENFE
PL. ESTACIÓ DE RENFE

XURRERIA
XURRERIA
XURRERIA

SOL·LICITANT
44631691F
48059070H
47931180P

PUNTUACIÓ
10 punts
6 punts
3 punts

Vista la puntuació atorgada s’informa favorablement l’adjudicació de la xurreria de la
Plaça de l’Estació (Renfe) a la persona proponent amb DNI 44631691-F, doncs és la
que obté la puntuació més elevada pel que fa l’acreditació dels criteris de valoració.
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Primer.- L’adjudicació de les llicències temporals d’ocupació de la via pública per la
instal·lació de xurreries i de creperies durant el període dels mesos de novembre,
desembre, gener i febrer, que seguidament es detallen:
DNI
44631691F
40337535C
40337535C
49256371P
X9291720L
B25835174

XURRERIA
XURRERIA
XURRERIA
XURRERIA
CREPERIA
CREPERIA

LLOC ADJUDICAT
PL. ESTACIÓ DE TRENS
PL. PAU CASALS
PASSEIG DE RONDA (DAVANT CARREFOUR)
AV. BLONEL (MONTEPIO)
MERCAT NADAL PL. CATEDRAL
PLAÇA RICARD VINYES

L’adjudicació de la creperia a la plaça Ricard Vinyes a B25835174 estarà condicionada
a la presentació del document que acrediti la inscripció al registre d’establiments
minoristes d’alimentació de l’Ajuntament de Lleida, abans de la seva instal·lació.
Segon.- Que havent quedat desert l’emplaçament a la Plaça Blas Infante per a la
instal·lació d’una xurreria, es notifiqui la vacant a les persones proponents amb DNI
48059070H (6 punts) i 47931180P(3 punts), i en ordre prelatiu de puntuació, per si
desitgen l’obtenció de la llicencia de xurreria en l’esmentat emplaçament.
Tercer.- Que els adjudicataris de les llicències temporals ubicades al Mercat de Nadal
de la pl. Catedral hauran de satisfer a més a més del preu de la llicència, les despeses
que s’especifiquen en la clàusula cinquena dels plecs.
En aquest emplaçament la durada de la llicència serà la mateixa que els respectius
mercats, tal i com estableix la clàusula segona dels plecs.
Quart.- Que els adjudicataris, un cop notificades les llicències, hauran de presentar en
el termini de 5 dies hàbils:
•

el contracte de subministrament eventual d’electricitat, o bé en cas d’utilització
de generadors, el certificat que acrediti que aquets són inferior a 5,5 KW
monofàsics.

•

la Pòlissa de Responsabilitat Civil per cobrir les reclamacions per danys
materials i/o corporals i les seves conseqüències causats a tercers, amb un límit
per sinistre no inferior a 600.000 €, que inclogui:
- RC Explotació
- RC Patronal, amb límit per víctima no inferior a 300.000 €
- RC Productes/Intoxicació
Que inclogui a l’Ajuntament de Lleida com a assegurat addicional, sense perdre
la seva condició de tercer front l’adjudicatari.
I el rebut conforme està al corrent de pagament.

•

personar-se a les oficines de mercats per tal de comunicar quin dia poden tenir
l’activitat instal·lada al lloc adjudicat, i així satisfer el pagament de les taxes,
d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal 3.1 de l’Ajuntament de Lleida.

Cinquè.- Que cop instal·lades les xurreries i creperies en els diversos emplaçaments es
duquin a terme els actes de comprovació, per part de la veterinària municipal i els serveis
tècnics mercats per verificar el compliment de les condicions d’higiene i seguretat
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alimentaria. En cas d’incompliment de les mesures sanitàries es podrà suspendre la
llicència atorgada.
Gemma Fustegueras Mir
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Lleida, a la data de la signatura electrònica
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Mireia Mercade Merola
La cap del Servei
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