Ajuntament de Vilassar de Dalt
Territori

EDICTE
Licitació concessió administrativa de diverses parades vacants del Mercat municipal del
Carme de Vilassar de Dalt:
La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de setembre de 2009, va adoptar l’acord
següent:
“Relació de fets
1. Davant la concurrència de diverses persones que han mostrat interès en la gestió de
les parades vacants del mercat municipal del Carme.
2. S’ha consultat al representant dels paradistes del mercat sobre la idoneïtat d’aquesta
convocatòria i dels possibles destins de les parades vacants per tal de donar una
àmplia oferta que cobreixi tots els àmbits, potenciant així l’activitat del mercat
municipal.
3. Per tot l’anterior, s’inicia un nou procediment per l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, per a l’adjudicació de la
concessió administrativa de les següents parades del mercat municipal del Carme
de Vilassar de Dalt, destinades preferentment a les següents activitats:
Parades

Activitat

8
13
18
19-20

Fruits secs
Forn de pa
Productes de neteja
Embotits

Import mínim
(IVA exclòs)
600.-euros
600.-euros
600.-euros
1.200.-euros

cànon

En cap cas s’acceptaran propostes amb activitats que ja s’estiguin prestant en
l’actualitat.
4. Per concórrer a la licitació s’haurà de justificar:
-

-

-

1. Còpia compulsada del DNI de l’interessat, en cas de persona física. En
cas de ser persona jurídica la justificació de la seva personalitat s’acreditarà,
mitjançant escriptura pública de constitució o la darrera modificació
d’estatuts, si aquesta afectes a l’administrador.
2. Disposar del certificat sanitari de manipulador d’aliments, emès per
organisme o entitat autoritzada.
3. Memòria explicativa de l’activitat a desenvolupar, preferentment alguna
de les relacionades al punt anterior, amb els mitjans personals i materials de
que es disposen pel desenvolupament de l’activitat.
4. Declaració responsable conforme està al corrent del compliment de les
obligacions tributaries i amb la Seguretat Social. En cas de resultar
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-

-

adjudicatari, per formalitzar el contracte, serà necessari aportar certificats
vigents emesos pels corresponents organismes d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. Declaració responsable d’estar donat d’alta de l'Impost d'Activitats
Econòmiques (IAE) a l’epígraf corresponent i d’estar al corrent del seu
pagament, o declaració responsable que en cas de resultar adjudicatari es
donarà d’alta a l’IAE. En cas de resultar adjudicatari, per formalitzar el
contracte, serà necessari aportar la documentació acreditativa de l'alta de
l'IAE, i si s’escau, la carta de pagament del primer rebut.
6. Indicar l’import del cànon ofert per optar a l’adjudicació de la concessió
de la parada del mercat sol·licitada. En cas de resultar adjudicatari/a, haurà
d’ingressar aquest import a la Tresoreria municipal, per poder formalitzar el
contracte.

Els documents dels punts 1 a 5 s’hauran d’incloure en un sobre tancat amb la
menció “Sobre núm. 1 – Documentació administrativa licitació diverses parades
Mercat municipal del Carme”, i el punt 6 s’haurà de incloure en un altre sobre
tancat amb la menció “Sobre núm. 2 – Proposició econòmica licitació diverses
parades Mercat municipal del Carme”.
El sobre núm. 2 s’obrirà en acte públic que es comunicarà a tots els licitadors.
5. Pel que fa al termini de la concessió serà el mateix que el de la resta de parades del
Mercat per tal que totes coincideixin en el seu període de concessió. El termini
inicial es va establir a l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de gener de 2004
(ratificat al Ple de 29 de gener de 2004); amb una durada inicial de 5 anys -que va
finalitzar el dia 17 de gener de 2009-, prorrogables anyalment fins un màxim de 10
anys. Per acord de Ple de 25 de setembre de 2008 es va aprovar una pròrroga fins el
dia 16 de gener de 2010.
Per tant, el termini de la concessió serà des de la formalització del contracte fins el
dia 16 de gener de 2010, sens perjudici de noves prorrogues fins a completar el
termini màxim dels 10 anys inicials (és a dir, 17 de gener de 2014).
6. Els licitadors que resultin concessionaris de les parades objecte d’aquest
procediment, al igual que la resta de paradistes del mercat del Carme, disposaran de
condicions prioritàries per establir-se al nou Mercat de Can Robinat.
7. Els licitadors que concorrin assumeixen la responsabilitat i les despeses derivades
del desenvolupament de la seva activitat i així mateix resten subjectes al
compliment de les disposicions establertes als articles 60 a 71 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, al reglament del mercat i les obligacions fiscals que se’n
deriven de la concessió.
8. Aquesta licitació s’haurà de anunciar al taulell d’edictes del mercat i a la web
municipal, per termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva
publicació al BOP.
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9. Correspon l’adjudicació de la concessió de la parada del Mercat a la Junta del
Govern local, d’acord amb l’art. 9 del Reglament del Mercat.
10. Per a qualsevol aspecte no regulat en aquest acte s’estarà al disposat a la normativa
general en matèria de patrimoni i contractació aplicable.
11. Vist l’Informe conjunt de Secretaria-intervenció d’11 d’agost de 2009.
Fonaments de Dret
1. Article 218 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2. Els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
3. La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
4. Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
5. Reglament del mercat municipal del Carme.
Acord
1. Obrir licitació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, per a l’adjudicació de la concessió administrativa de les parades del
mercat municipal del Carme relacionades al punt 3 de la relació de fets d’aquest
acord. Els interessats/des hauran de presentar les seves sol·licituds amb la
documentació a què fa referència el punt 4 de la relació de fets. El termini de
presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de la seva
publicació al BOP. En el còmput del termini, el dissabte és hàbil, tret que sigui el
darrer dia de presentació de les sol·licituds. En aquest cas, en que el darrer dia de la
convocatòria sigui dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà que finalitza el primer
dia hàbil següent. El cost de la publicació ordinària de l’anunci de licitació anirà a
càrrec de l’adjudicatari.
2. Donar publicitat d’aquesta licitació, mitjançant anunci al BOP i al taulell d’anuncis
del mercat municipal. Així mateix, es donarà publicitat d’aquest acord, mitjançant
la pàgina web de la corporació www.vilassardedalt.cat
3. Comunicar aquest acord a les persones que han presentat instància a l’ajuntament
per accedir a la concessió d’alguna parada del mercat del Carme.”

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.
Vilassar de Dalt, 21 de setembre de 2009
L’alcalde,

Llorenç Artigas i Planas
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