Ajuntament de Santa Oliva
Josep Guillén Viñas, Secretari Interventor Funcionari Interí de l’ajuntament de
Santa Oliva,
CERTIFICA:
Que la Junta de Govern, en sessió de data vint-i-nou de juliol de dos mil vint-iu, va prendre, entre d’altres, el següent acord:
EXP. NÚM.: 525/2021 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU DEL
DOMINI PÚBLIC (PARADES) MITJANÇANT LLICÈNCIES DE VENDA NO
SEDENTÀRIA AL MERCAT MUNICIPAL DE SANTA OLIVA DE LES
PARADES VACANTS EN LA PRIMERA CONVOCATÒRIA.
Primer.- Mitjançant acord de Ple en sessió de data 25.02.2020 es va aprovar
inicialment el projecte de modificació del servei de mercat municipal de venda
no sedentària de Santa Oliva, la qual ha estat publicat anunci d'exposició al
públic al DOGC núm. 8078 de 05.03.2020 i al BOPT de 03.03.2020, projecte
que regula el servei municipal objecte de la present licitació de les parades del
domini públic.
Segon.- Mitjançant acord de Ple de 25.06.2020 es van aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars que regiran la licitació de l'ús privatiu del
domini públic (parades) mitjançant llicències de venda no sedentària al mercat
municipal de Santa Oliva i creació d'una borsa per a futures vacants”, i
exposar-lo al públic en el tauler d'edictes electrònic municipal i en el Butlletí
Oficial de la província per un termini de 30 dies, en el qual es poden formular
reclamacions i al·legacions.
Tercer.- Mitjançant anunci publicat al BOPT de data 30.06.2020 es va sotmetre
l’esmentat expedient a informació pública per un termini de trenta dies.
L’expedient va ser aprovat definitivament mitjançant anunci publicat al BOPT de
20.08.2020 (codi d’inserció CVE 2020-5729), de conformitat amb allò establert
a l’article 66 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Quart.- Mitjançant decret d’Alcaldia número 2021-0228 de data 18.03.2020, es
va Iniciar l’expedient per dur a terme la licitació i atorgament de les
autoritzacions d'ús privatiu per a l'explotació de parades de venda no
sedentària del mercat municipal de Santa Oliva, de les parades que van quedar
vacants en la primera licitació i que es detallen a continuació:
-

Grup 3 – sector quotidià no alimentari: 49 i 50.
Grup 4 – sector equipament de la llar: 11, 20, 21, 22, 51 i 52.
Grup 5 – sector equipament de la persona: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Grup 6 – sector lleure i cultura: 38
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-

Grup 7 – sector parades mixtes: 1 i 2.

Cinquè.- Mitjançant acord de Junta de Govern de data 6.05.2021 es va aprovar
l’expedient per dur a terme la licitació de l'ús privatiu del domini públic
(parades) mitjançant llicències de venda no sedentària del mercat municipal de
Santa Oliva, de les parades vacants en la primera convocatòria, mitjançant
procediment obert amb la valoració de diversos criteris d’adjudicació, tramitació
ordinària.
Sisè.- Havent seguit els tràmits preceptius, en data 07.05.2021 a les 11:00
hores es va publicar anunci de licitació al perfil del contractant, a fi que els
interessats poguessin presentar les ofertes per mitjans telemàtics en el termini
de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci
de licitació al perfil: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva.
El termini de presentació d’ofertes finalitzava el 07.06.2021 a les 23:59 hores.
Les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital en temps i
forma són les que consten en el certificat d’ofertes publicat al perfil de
contractant.
Setè.- En data 14.06.2021 es reuneix la Mesa de contractació a l'objecte de
procedir a l'obertura del Sobre A i obertura del Sobre B.
Vuitè.- En data 26.07.2021 es reuneix la Mesa per tal de procedir a avaluar i
classificar les ofertes admeses i realitzar la proposta d’adjudicació provisional a
favor d’aquells licitadors que haguessin obtingut la millor puntuació d'acord amb
l’informe tècnic de valoració i d’acord amb l’ordre de preferència que hagin
assenyalat a la sol·licitud, i la remissió a l'òrgan de contractació per a
l'atorgament de les llicències, i la creació de la borsa per a cobertura de futures
vacants.
La Mesa acorda el que es transcriu literalment:
“Primer.- Classificar les proposicions presentades per ordre decreixent de
puntuació de les licitadores de les llicències d’ús privatiu de les parades del
mercat municipal de venda sedentària de Santa Oliva de les parades que van
quedar vacants en la primera convocatòria, expedient número 525/2021,
atorgant la parada sol·licitada en funció de la major puntuació, de conformitat
amb el següent quadre:
Licitadora
Montserrat
Cañaveras Perales

Puntuació Puntuació Puntuació Puntuació Puntuació Puntuació
criteri 1
criteri 2
criteri 3
criteri 4
criteri 5
total
Grup 4 – Sector equipament de la llar
30

20

10

2

0

62

0

64

Grup 5 – Sector equipament de la persona
Saray Martínez
Gómez

30

20

10

4
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Segon.- Notificar als licitadors que han aportat les millors ofertes que dins del
termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que
haguessin rebut el requeriment, aportin la documentació següent:
a) Justificació documental dels diferents apartats que va declarar complir en
la declaració responsable, de conformitat amb la clàusula sisena dels
Plecs.
b) Especificar les persones concretes que executaran la prestació del servei
i acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social, així com
el contracte laboral formalitzat amb les mateixes. En aquest sentit, no es
consideren empleats per compte aliè els familiars als quals es refereix
l'article 1.3 e) de l'Estatut dels treballadors, sens perjudici de la seva
inclusió en el règim de treballadors autònoms si es donen les condicions
previstes a la normativa de la Seguretat Social.
De no complementar-se adequadament aquest requeriment en termini,
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint a recavar la
mateixa informació al licitador següent, per l'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes.
Una vegada constatada la validesa dels documents requerits, l’òrgan de
contractació atorgarà les llicències d'ús privatiu per a l'explotació de parades
del mercat de venda no sedentària de Santa Oliva.
Cinquè.- Transcorregut el termini per a presentar la documentació requerida
en el punt quart, d’aquelles adjudicatàries que haguessin aportat la
documentació requerida, es procedirà a resoldre l’adjudicació de les
llicències d’us privatiu mitjançat acord de Junta de Govern, i la posterior
formalització en document administratiu dins el termini màxim de QUINZE
DIES següents a aquell en que es rebi la notificació de l'atorgament de les
llicències.
Si la llicència no es formalitza per causes imputables a l’adjudicatari es
procedirà a proposar com a adjudicatari al següent segons l'ordre de
puntuació establert.
Les llicències es perfeccionaran amb la seva formalització, moment en que
previ inici del servei de mercat, començarà l'explotació de les parades del
mercat de venda no sedentària de Santa Oliva. En aquest moment
l’ajuntament lliurarà als titulars de les parades una identificació o distintiu on
constarà el nom del mercat, el número de l’autorització, ubicació de la parada
i metres, nom del titular, productes concrets per la qual és vàlida i el dia de
mercat. Aquest distintiu haurà d'ésser exhibit de manera visible i permanent a
la parada de venda.
Sisè.- Publicar l’Acta de la sessió al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Santa Oliva: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva.”

Novè.- Vista l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació del domini
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públic amb taules, cadires i altres elements anàlegs, publicada l’aprovació
definitiva en text íntegre en el BOPT de data 17.012.2020 número inserció CVE
2020-09544, d’acord amb el següent text literal:
“ ARTICLE 7.- Quota tributària
(.../...)
5.- Altres usos de la via pública (MERCAT MUNICIPAL) amb fins professionals,
comercials o publicitaris: per dia/unitat: 4,50 € (S’entendrà per unitat persona,
m2, metre lineal o objecte, segons l’ús) “

Desè.- Vista l’Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de
Santa Oliva, aprovada definitivament per acord de ple de 19.12.2019 i
publicada al BOPT de 24.12.2019.
Tenint en compte que la competència correspon a l’Alcalde d’aquest
ajuntament, en virtut de la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del sector públic i l'article 60.1 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals, competència delegada en la Junta de Govern Local efectuada
mitjançant el Decret d’Alcaldia número 2019-0224.
Per això exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Concedir les llicències d’ús privatiu del domini públic (parades)
mitjançant llicències de venda no sedentària al mercat municipal de Santa
Oliva, expedient número 525/2021, per haver obtingut una major puntuació i
que han presentat una millor oferta segons la tipologia de producte, les
característiques del lloc de venda, les millores en la prestació dels servei, els
criteris mediambientals i de respecte amb l’entorn, i de formació, la qual es
relacionen per ordre decreixent segons tipologia de producte:
Puntuació
total

Adjudicatària

Número parada

Metres lineals
concedits

Grup 4 – Sector equipament de la llar
Montserrat Cañaveras
62
22
Perales
Grup 5 – Sector equipament de la persona
Saray Martínez Gómez

64

29

8
8

Requerir a les adjudicatàries per tal que dins el termini màxim de QUINZE DIES
hàbils següents a aquell en que es rebi la present notificació de resolució
d'atorgament de la llicència, formalitzin les llicències d'ús privatiu.
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La formalització de les llicències es signarà electrònicament a través de la seu
electrònica municipal, i que es posarà a disposició de les adjudicatàries per
l’Ajuntament.
Advertir que si la llicència no es formalitza per causes imputables a
l’adjudicatari es procedirà a proposar com a adjudicatari al següent segons
l'ordre de puntuació establert.
Requerir a les adjudicatàries per tal que aportin el certificat del compte bancari
en cas de sol·licitar la domiciliació dels rebuts de la taxa d’ocupació.
Una vegada formalitzades les llicències, l’ajuntament acordarà la data d’inici i
obertura del mercat municipal aprovant un calendari anual on es recollirà
l’horari i els festius de cada any, en els termes establerts a l’ordenança
municipal.
En el moment d’inici del mercat l’ajuntament lliurarà als titulars de les parades
una identificació o distintiu on constarà el nom del mercat, el número de
l’autorització, ubicació de la parada i metres, nom del titular, productes concrets
per la qual és vàlida i el dia de mercat. Aquest distintiu haurà d'ésser exhibit de
manera visible i permanent a la parada de venda.
Segon.- Aprovar el reconeixement de drets amb càrrec a la partida
pressupostària 339.02 VENDA AMBULANT (MERCAT MUNICIPAL) del
pressupost prorrogat 2021.
Les liquidacions de la taxa municipal per l’ocupació de la via pública es
meritaran amb període trimestral, a raó de 4,50 euros metre lineal autoritzat (8
metres per parada) i dia (36,00 euros / dia), d’acord amb el calendari de
cobrament de tributs aprovat anualment:
Anualitat 2021:
Codi
734
734

Concepte tributari
OCUP. PARADES MERCAT
OCUP. PARADES MERCAT

Trimestre
3/TRIM.
4/TRIM.

Les liquidacions de la taxa seran notificades
D’INGRESSOS, indicant la forma i termini de pagament.

Període
27/08/21-29/10/21
30/11/21-21/01/22
per

BASE-GESTIÓ

Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa encarregada de la vigilància i
control del mercat, per al seu coneixement i efectes.
Quart.- Donar trasllat dels acords anteriors als departaments d’Intervenció i
Tresoreria de l’Ajuntament de Santa Oliva.
Cinquè.- Declarar deserta la licitació de la concessió de les llicències d’ús
privatiu del domini públic (parades) mitjançant llicències de venda no
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sedentària, no concedides en el procediment de licitació de les parades que
van quedar vacants en la primera convocatòria (Exp. Núm. 525/2021), pel fet
que no s’hi ha presentat cap oferta:
-

Grup 3 – sector quotidià no alimentari: 49 i 50.
Grup 4 – sector equipament de la llar: 11, 20, 21, 51 i 52.
Grup 5 – sector equipament de la persona: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25,
26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Grup 6 – sector lleure i cultura: 38
Grup 7 – sector parades mixtes: 1 i 2.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat extret de l’esborrany de l’acta i
a reserva de la seva aprovació, d’acord amb l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb el
vistiplau de l’alcalde de Santa Oliva, signat electrònicament al marge.
Vist i plau
Josep Carreras i Benach
Alcalde

Josep Guillén Viñas
Secretari Interventor Funcionari Interí
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