PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE
PARADES DEL MERCAT MUNICIPAL DE TEIÀ.
Clàusula 1a. Objecte. L'objecte d'aquest plec és determinar les prestacions tècniques
de la concessió demanial de parades al Mercat Municipal de Teià, bé de domini públic,
que s'indiquen a la clàusula 3a. del Plec de clàusules administratives particulars.
Clàusula 2a. Responsables municipals del contracte.
Regidoria d'adscripció: Regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme.
Responsable municipal: Vanessa Soria Pubill, tècnica del Servei de Promoció
Econòmica
Clàusula 3a. Definició de les prestacions a càrrec del/de la concessionari/ària.
-

La parada 8-10 i 12-14 del Mercat Municipal s’haurà de destinar a la venda dels
següents productes: Pesca salada, olives, conserves i llegums i tota mena de
delicadeses, productes de semiconserva, patés, fumats, mels, bombons, bolets, olis,
dolços, etc. Tots ells, en que la seva característica principal sigui la consideració de
producte d’alta gama o d’alta qualitat, establint una major puntuació si es tracta de
productes del Maresme. Caldrà que es documenti la pertinència dels productes a
una regió i/o consell regulador de la denominació d’orígen.

-

La parada 1-3 del Mercat Municipal es poden destinar a la venda d’alguns dels
següents grups de productes:

2. Aliments dietètics, herboristeria i parafarmàcia. Inclou la venda de productes
ecològics (a excepció de fruites i verdures fresques, carns, aviram i derivats)
amb els corresponents informes dels processos i denominacions garantits. Els
productes ecològics es produeixen sense pesticides ni adobs químics, no
s’utilitzen organismes modificats genèticament, ni es força artificialment el
creixement dels animals i es respecta al màxim el seu benestar. La producció
agroalimentària ecològica està regulada per normativa Europea a Catalunya,
l’organisme de control oficial que certifica els productes ecològics és el consell
Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE) amb el seu distintiu permet
reconèixer els productes amb garanties. A partir de l’1 de juliol de 2010, tots els
aliments ecològics de l’espai Europeu s’identifiquen amb l’Eurofulla, juntament
amb aquests distintius es poden afegir altres distintius de caràcter regional,
nacional i privat.
-

La parada 16-18 del Mercat Municipal s’haurà de destinar a la venda dels següents
productes : Cafès, degustació de plats elaborats, pastes i pastissos, que no
requereixin la utilització de forn ni planxes.

-

La parada 5-7-9 del Mercat Municipal s’haurà de destinar a la venda de peix, marisc
i congelats de peix. Inclou la venda de tota classe de peix i marisc fresc i congelats,
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1. Plats cuinats o preparats per emportar i degustació. Inclou la venda de productes
de celler com vins i caves espumosos, (establint una major puntuació si es tracta
de productes del Maresme o de la D.O. Alella).
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així com tota classe d’articles semi-elaborats, refrigerats precuinats, en que els
ingredients principals siguin els de la denominació.
Cap parada, qualsevol que sigui el nombre de mòduls de què consti no pot vendre més
articles que els que figuren en una sola denominació de les contingudes a la relació
d’articles de venda.
En cas de sol·licitud de canvi de l’article de venda, l’Ajuntament pot autoritzar
expressament la petició si ho veu convenient, després d’haver-la exposada per un
termini de deu dies hàbils a les associacions de titulars de parades i altres titulars no
associats, per mitjà del tauler d’anuncis del mercat. Així mateix, l’Ajuntament
assenyalarà la quantitat que cal abonar a la Corporació, equivalent al valor del permís
de la venda de la nova activitat que se sol·licita, per bé que el canvi no serà vàlid fins
que s’haurà abonat el dret o l’exacció esmentada. Els drets assenyalats s’han de
satisfer en el termini de trenta dies des de la data de comunicació a l’interessat, en cas
de no satisfer-los, es considerarà que es renuncia a la concessió atorgada.
Clàusula 4a. Drets i obligacions contractuals del/l contractista.
Drets:
a)

Percebre de l'ajuntament l'atorgament de la concessió administrativa del lloc de
venda, un cop rebudes de conformitat les obres d'adequació de la parada per
part de l'ajuntament, circumstancia que s'acreditarà mitjançant la llicència
d'obertura. Fins aquest moment no es podrà procedir a la inscripció de la parada.

b)

Utilitzar els béns de domini públic que constitueixin la base necessària per prestar
els serveis objecte de la concessió.

e)

Dirigir la prestació i gestió del servei públic que té encomanat, sense perjudici de
les atribucions que corresponguin a l'ajuntament.

d)

La resta de drets demandants d'aquest plec.

a)

La data d'inici de l'obligació de pagament de les quotes del Concessionari serà
des de la data de l'acord d'adjudicació.

b)

Els adjudicataris han de cogestionar l'activitat del conjunt del mercat, en la part
proporcional que els correspongui, i gestionar pel seu compte, íntegrament, els
llocs de venda corresponents que formen part del mercat, sempre d'acord amb
allò disposat en aquest plec de clàusules.

c)

Els adjudicataris assumiran les despeses proporcionals que ocasionin els
serveis comuns, que es faran efectius normalment mitjançant quotes
ordinàries o especials.
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d)

Els nous paradistes que necessitin fred industrial del Mercat, hauran de posarse comptador individual de consum i assumir el cost de la seva instal·lació.

e)

A títol no exhaustiu, els concessionaris integrats en la Comunitat de
Concessionaris i en la proporció que els correspongui, respondran:
1) Del deteriorament que pugui produir-se en el edifici, instal·lacions,
mobiliari, l'equipament i el material comunitari del mercat, i també en la
mateixa proporció haurà de fer front a les pèrdues que es produeixin, i
satisfer totes les indemnitzacions pels danys i perjudicis que en la
prestació del servei puguin ocasionar-se, tant a tercers, com als propis
béns del Mercat.
2) De la conservació, la neteja, el manteniment i, en general, totes les
despeses necessàries per al funcionament i la seguretat de l'edifici, les
instal·lacions, el mobiliari i els electrodomèstics, i el desenvolupament
dels serveis que s'hi duguin a terme.
3) De mantenir en bon estat de conservació les obres i instal·lacions del
mercat.

f)

Els concessionaris assumiran les mateixes obligacions de la clàusula anterior, al
100%, en relació als llocs de venda que constitueixin les concessions
individualitzades.

g)

A més de les obligacions de prestar el servei de la manera i en els termes indicats
anteriorment , el contractista tindrà les obligacions següents :
1. Complir i estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en
matèria fiscal, laboral i assegurances socials, seguretat i higiene en el
treball, i en general, de les que li corresponguin com a empresa. El
concessionari ha d'acreditar i justificar, sempre que sigui requerit per
l'ajuntament, el compliment de les obligacions esmentades, mitjançant
l'exhibició de la documentació i dels comprovants que li siguin exigits i
posar a disposició de l'ajuntament els !libres comptables, les liquidacions
de les assegurances socials, els rebuts dels salaris, les declaracions dels
inspectors i, en general, tota la documentació adient per poder comprovar
el compliment correcte de les obligacions. Tot això sense perjudici de la
reserva obligada del representat de l'ajuntament que faci les
comprovacions.
2. L'adjudicatari respondrà de tots els danys i perjudicis que puguin
ocasionar-se a tercers amb motiu de la gestió i explotació dels serveis que
presta en exclusivitat (punt de venda), incloent-hi en el concepte de tercers
el propi ajuntament.
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3. L'adjudicatari haurà de disposar permanentment d'una organització
tècnica, econòmica i de personal suficient pera l'adequada prestació del
servei.
4. L'adjudicatari haurà de designar una persona física responsable, per tal de
desenvolupar les tasques de gestió esmentades. L'ajuntament podrà
requerir a l'adjudicatari el canvi de delegat quan ho justifiqui la marxa del
servei.
5. El contractista no podrà cedir o traspassar a tercer la concessió del lloc de
venda, sense el consentiment previ i exprés de l'Ajuntament.
6. El concessionari no podrà alienar els béns afectes a la concessió que hagi de
revertir a l'ajuntament, ni gravar-los, llevat autorització expressa de la
Corporació.
7. L'adjudicatari haurà de sol·licitar a l'ajuntament la autorització pertinent per tal
de realitzar les obres necessàries, tant per a l'adequació, com per a la
conservació o millora de les seves instal·lacions.
8. El concessionari haurà de permetre en qualsevol moment a l'ajuntament
inspeccionar l'estat de conservació del conjunt del centre i de totes les
instal·lacions, com també qualsevol documentació pública o privada referent
a la seva gestió.
9. Els titulars dels llocs de venda, al finalitzar la concessió, hauran de deixar-los
lliures, nets i buits, a disposició de l'Ajuntament.
10. L'adjudicatari desenvoluparà el servei respectant l'horari i calendari que sigui
vigent al mercat.
11. L'adjudicatari estarà obligat al pagament del cànon anual, en la forma
establerta en aquest plec, amb independència de totes aquelles altres
despeses que vagin a càrrec seu, i la resta d'impostos i taxes que gravin la
concessió o les activitats a desenvolupar en la parada o local.

13. La resta d'obligacions demandants d'aquest plec, del Reglament del Mercat
Municipal de Teià i de la normativa aplicable.
Clàusula 5a. Assegurança de responsabilitat civil. S'haurà de contractar una
assegurança de responsabilitat civil, d'import no inferior a 300.000 €, que haurà de
tenir cobertura per a la reparació dels danys que, per acció u omissió, es puguin causar
tant a persones com a equips que estiguin a càrrec del personal adscrit al servei i que
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució de la concessió.
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12. El concessionari no podrà realitzar cap acte de competència deslleial, ni
realitzar activitats que produeixin o puguin produir efectes d'impedir, restringir
o falsejar la competència.
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Clàusula 6a. Personal d'interlocució tècnica. El Servei de Promoció Econòmica i la
Regidoria de Promoció Econòmica seran les interlocutores amb l'adjudicatari/aria de
la concessió.
Clàusula 7a. Regim sancionador. El regim sancionador es regularà pel que disposen
les normes legals aplicables, i a més, serà específica d'aquesta concessió la regulació
del capítol VIII i IX del Reglament general del Mercat Municipal de Teià.
Clàusula 8a. Expedient previ. Les sancions s'imposaran en virtut d'expedient instruït,
que incoarà l'Alcalde o regidor/a delegat/da, per pròpia iniciativa o per denúncies
rebudes dels ciutadans, o a proposta dels i les tècniques municipals. En tot cas, es
donarà audiència a l'adjudicatari/a en un termini de deu dies.
L'import de les sancions econòmiques podrà ser descomptat per part de l'ajuntament
dels pagaments que es realitzin a favor de l'adjudicatari/aria o bé podrà carregar-se
sobre la garantia definitiva, en el qual cas, l'adjudicatari/aria, a requeriment de la
Corporació i en el termini que aquesta determini, respondrà l'esmentat import fins a
conformar la totalitat de la garantia.
Clàusula 9a. Indemnitzacions. Amb independència de la sanció corresponent,
l'adjudicatari/aria indemnitzarà a l'Ajuntament per la manca total, deficient o
incompleta prestació del servei per part d'aquell i sempre que els esmentats fets
ocasionin un perjudici a la Corporació al suplir aquesta el treball de l'adjudicatària
per mitjans propis o aliens.
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Fig. 3 Imatge de l’Interior del Mercat Municipal
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Fig. 1 i 2. Imatges de l’ entrada del Mercat Municipal
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Fig. 4 Planta del Mercat Municipal
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