Ajuntament de Santa Oliva
ANUNCI DE LICITACIÓ
Aprovat per acord de Ple de 25.06.2020 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), i havent estat aprovat definitivament mitjançant
anunci 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, es publica anunci de
licitació a efectes de la presentació d’ofertes:
Objecte del contracte: 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.
Entitat adjudicadora: Ajuntament de Santa Oliva (Baix Penedès)
Carrer Josep M. Jané, 19-21. Santa Oliva (CP 43710)
Telèfon: 977598696
Correu electrònic: aj.santaoliva@santaoliva.cat
Expedient núm: 779/2020
Tramitació: Ordinària, mitjançant procediment obert.

El mercat municipal de Santa Oliva disposa d'una superfície tancada que és
reservada als venedors i a l’exposició, d’un total de 2.240,00 metres quadrats,
que suposa un màxim de 56 espais, cadascun de 8 metres de llargada per 5
metres de profunditat. La posició exacta de les zones de venda es mostra en la
documentació gràfica del projecte del servei, i s'annexa en els plecs.
Els 56 llocs de venda a adjudicar es distribuiran en 7 sectors diferenciats
d'acord amb el plànol adjunt als plecs.
Preu: En aquest procediment no existeix preu de licitació. Els adjudicataris
hauran de satisfer les taxes corresponents per la utilització privativa de l'espai
de les parades, segons s'estableix a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per ocupació del domini públic amb taules, cadires i altres elements anàlegs.
Article 7 de l’ordenança: Altres usos de la via pública (mercat municipal) amb
fins professionals, comercials o publicitaris: per dia/unitat: 6 € (metre lineal).
Durada de les llicències: Les autoritzacions tindran una vigència de 15 anys.
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Atorgament de llicències: L’activitat de venda no sedentària es desenvolupa
al polígon industrial Molí d’en Serra, en sòl de titularitat pública d'ús reservat a
equipaments, i limita amb el carrer Conca de Barberà i el carrer Vegueria del
Penedès, tots els dissabtes de l’any, de les 9:00 a les 14:00 hores.

Ajuntament de Santa Oliva
Pròrroga: Es preveu una pròrroga autoritzada expressament per 15 anys
més, prèvia petició per part de l’interessat.
Àmbit geogràfic: Mercat municipal de Santa Oliva (Polígon Molí d'en Serra).

- Quan es tracti de persones físiques s'acredita mitjançant la presentació del
NIF o NIE.
- Quan es tracti de persones jurídiques s'acredita mitjançant l’escriptura de
constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, o l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en que constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent
registre oficial, on quedi clar que la venda no sedentària estigui compresa
dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat de les empreses participants.
- Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar que estan en
possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi que
estableix la normativa específica vigent.
- Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis
treballadors estan adscrits al mateix Règim de la Seguretat Social (General o
Especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els
Estatuts socials de la cooperativa.
- Que estiguin donades d'alta a l'epígraf o epígrafs corresponents a l'Impost
d'Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, si s'escau.
- Que estiguin donats d'alta a la Seguretat Social, en el règim corresponent o
com a treballadors autònoms, tant pel que fa al titular com en relació amb els
seus possibles empleats.
- Que estiguin al corrent del pagament de les obligacions tributàries tan
estatals com de l'Ajuntament de Santa Oliva, així com també amb les de la
Seguretat Social.
Presentació d'ofertes:
Termini de presentació: 30 dies naturals comptats des de la data de
publicació dels presents plecs i anunci de licitació al perfil del contractant.
Documentació a presentar: La descrita a la clàusula setena dels plecs.
Els Sobres A i B hauran de presentar-se separadament mitjançant l’eina
del Sobre Digital del perfil de contractant, a l’enllaç següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/parades_mercat_santaoliva
Per a dubtes o consultes s’atendrà a les oficines municipals els dilluns i
dijous de 10:00 a 13:00 hores, amb cita prèvia al telèfon 977598696.
Divisió en lots: La licitació contempla la totalitat de les 56 parades de venda,
distribuïts en 7 sectors diferenciats per tipologies de productes.
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Condicions de participació: Els licitadors hauran de complir les condicions
establertes a la clàusula sisena dels Plecs de clàusules administratives:

Ajuntament de Santa Oliva
Els participants en aquesta licitació podran optar a una parada. Només es
concedirà una única llicència per persona física o jurídica.
Criteris d'adjudicació: Diversos criteris d'adjudicació:
Criteri 1: Tipologia de producte, fins a 40 punts
Criteri 2: Característiques del lloc de venda, fins a 20 punts
Criteri 3: Millores en la prestació dels serveis, fins a 20 punts
Criteri 4: Criteris mediambientals i de respecte amb l’entorn: 10 punts
Criteri 5: Formació, fins a 10 punts
Solvència econòmica i financera:
 Els adjudicataris hauran de disposar, o presentar un compromís de
concertar, en cas de resultar adjudicatari, una pòlissa d'assegurança que
cobreixi el risc de la responsabilitat civil, per una cobertura mínima de
300.000,00 euros, per cobrir les despeses derivades dels sinistres
individuals i col·lectius que es puguin causar en l'exercici de l'activitat.
Solvència professional o tècnica:
 En cas de parada de productes d'alimentació, hauran de complir la
normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments, així com caldrà
tenir, per part del personal que estiguin a la parada, estar en possessió
del carnet de manipulador d’aliments.
 Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions
específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.

Santa Oliva, a la data de la signatura electrònica.
Alcalde
JOSEP CARRERAS I BENACH
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Altra informació: Les autoritzacions es regiran per 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

