Ajuntament de Santa Oliva

Josep Guillén Viñas, Secretari Interventor Funcionari Interí de l’Ajuntament de
Santa Oliva,
CERTIFICA:
Que el Ple ordinari realitzat en sessió de data vint-i-quatre de setembre de dos
mil vint, va prendre, entre d’altres, el següent acord:
“13.- EXP. NÚM.: 779/2020 AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ
D'OFERTES EN EXPEDIENT DE LICITACIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI
PÚBLIC (PARADES) MITJANÇANT LLICÈNCIES DE VENDA NO
SEDENTÀRIA AL MERCAT MUNICIPAL DE SANTA OLIVA.
1. ANTECEDENTS

Segon.- Havent seguit els tràmits preceptius, en data 02.09.2020 a les 14:30
hores es va publicar anunci de licitació al perfil del contractant, a fi que els
interessats puguin 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 finalitza el proper 01.10.2020 a les 23:59
hores.
Tercer.- Resultant que a la data actual s’han registrat únicament 11 ofertes del
total de 56 parades existents, i que es troben vacants al mercat municipal.
Vist que un dels principis que regeix el servei municipal de mercat és la varietat
d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi.
Per això exposat, és necessari ampliar el termini de presentació d’ofertes a
efectes de facilitar la màxima concurrència, i a efectes de poder cobrir un major
nombre dels espais de venda (parades), de conformitat amb allò que estableix
l’ordenança del mercat i la memòria del servei.
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Primer.- Mitjançant acord de Ple en sessió ordinària de data 25.06.2020, 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 i la creació d'una borsa per a futures vacants (llista d'espera),
mitjançant procediment obert amb la valoració de diversos criteris d’adjudicació,
tramitació ordinària.
Les autoritzacions tindran una vigència inicial de 15 anys, prorrogables
expressament per 15 anys més, prèvia petició per part de l’interessat.
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Així mateix, s’han rebut nombroses consultes de diverses licitadores, referents
a algunes dificultats per presentar les ofertes, que fan necessari ampliar el
termini de presentació d’ofertes. En compliment del principi que regeix la
contractació pública de màxima concurrència en el procés de licitació, és
necessari ampliar el termini, i en aplicació del que estableix l’article 136 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
L'òrgan competent és el Ple municipal, 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 i 66 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Per això exposat es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar l’ampliació del termini per presentar ofertes per 15 dies hàbils
a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació d’ofertes, per tal
que es presentin les proposicions que s'estimin pertinents, en la licitació de l'ús
privatiu del domini públic (parades) mitjançant llicències de venda no sedentària
del mercat municipal de Santa Oliva, mitjançant procediment obert amb la
valoració de diversos criteris d’adjudicació.
Segon.- Publicar el present acord al perfil de contractant de l’Ajuntament a
efectes
d’ampliació
del
termini
de
presentació
d’ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anunci/llicencies_p
arades_mercat_santaoliva

Per la presidència, es sotmet la proposta a votació, essent el resultat el
següent:
Vots a favor: 11 vots, dels quals 4 són del grup municipal d’ERC-AM, 2 del grup
municipal de COMPROMÍS-ECP-ECG, 4 del grup municipal del PSC i 1 del
grup municipal de C’s.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: Cap.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat dels membres
assistents.”
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
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Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio).

Ajuntament de Santa Oliva
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 Guillén Viñas
Secretari Interventor Funcionari Interí
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Josep Carreras i Benach
Alcalde

