1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 2018/010

2.- Objecte del concurs:
a) Descripció de l’objecte: Adjudicació de les llicències d’ocupació temporal del domini
públic per a l’exercici de la venda no sedentària de les parades vacants del mercat no
sedentari de Palau-solità i Plegamans
b) Durada de l’autorització: 15 anys
c) Llocs de venda a adjudicar:
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Així mateix, es convoca simultàniament concurs públic per a l’adjudicació de les parades
vacants del mercat setmanal no sedentari de Palau-solità i Plegamans:

Data 7-3-2018

Per mitjà del present edicte es sotmet el plec de clàusules administratives a informació
pública pel seu general coneixement i possibles al·legacions, durant el termini de 20
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí
Oficial de la Província i quedarà definitivament aprovat de manera automàtica en el
supòsit que no es presenti cap al·legació durant aquest termini d’informació pública.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de febrer de 2018 es va aprovar el
plec de clàusules administratives reguladores del concurs per a l’adjudicació de les
llicències d’ocupació temporal de diverses parades del mercat setmanal no sedentari de
Palau-solità i Plegamans, que han restat vacants. Simultàniament es va aprovar el
concurs públic per a l’atorgament de les llicències d’ocupació temporal.

B

EDICTE D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAN
DE REGIR EL CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES LLICÈNCIES PER
L’EXERCICI DE LA VENDA EN LES PARADES VACANTS DEL MERCAT NO
SEDENTARI DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS I CONVOCATÒRIA SIMULTÀNIA
DE CONCURS PÚBLIC PER LA SEVA ADJUDICACIÓ.

Número Metres Sectors admesos per la venda
parada
lineals
13
6 Equipament de la persona: roba home

5 Equipament de la persona: roba nadó, canastreta

16

8 Equipament de la llar: roba de llar.

17

7 Equipament de la persona: roba interior, llenceria

18
19

7 Equipament de la persona, equipament de la llar, sector quotidià no
alimentari
8 Equipament de la persona: calçat.

38

6 Sector quotidià alimentari

40

2 Altres

42

6 Equipament de la persona: dona i complements

58
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6 Lleure i Cultura: Llibres i Joguines

15
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7 Equipament de la persona: roba dona.

11 Equipament de la persona: calçat.

68

7 Equipament de la persona: roba home

70

6 Equipament de la persona: roba dona – home - juvenil.
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13.A

- Les establertes a les ordenances fiscals vigents en cada moment, segons la clàusula
quarta del plec de clàusules administratives

5.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1.
c) Localitat i codi postal: Palau-solità i Plegamans (08184)
d) Telèfon: 93.864.80.56
e) Fax: 93.864.92.59
f) web: www.palauplegamans.cat
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: Fi del termini de presentació d’ofertes

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.- Taxes:

B

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

Data 7-3-2018

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

Per a la valoració de les proposicions, la Mesa proposarà l’adjudicació dels llocs vacants
a aquelles ofertes que resultin més ben puntuades d’acord amb els criteris de valoració
del Plec que s’indiquen a continuació :

https://bop.diba.cat

7.- Criteris d’adjudicació:
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a) Data límit de presentació: 30 dies hàbils a comptar del dia següent en què es
publiqui aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província
b) Documentació que s’haurà de presentar: la que es detalla en els plecs
c) Lloc de presentació: Registre d’entrada de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans, Plaça de la Vila, 1, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

A

6.- Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació:

Fins a 1 punt


Per formació directament relacionada amb el lloc de venda (fins a 1 punt)
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1.- Formació en matèria de mercats de venda no sedentària:

Si el producte a la venda és o no present en l’oferta comercial del mercat, o bé
si hi és present però l’oferta n’és insuficient o escassa (Fins a 2.5 punts)

b)

Si es tracta de productes de proximitat, ecològics, artesans, de procedència o
marca de qualitat reconeguda (fins a 1 punt)

c)

Si es presenta al públic el producte perquè sigui visualment atractiu i fàcil per al
client d’identificar i localitzar; degudament ordenat i classificat, penjat, exposat,
etc (fins a 1 punt)

d)

Descripció dels recipients, materials o envasos utilitzats per a la dispensa del
producte al client i eficiència: tipus de bosses (plàstic, paper, compostables,
reutilitzables), paper, paper parafinat, envasos plàstic per a continguts líquids,
vidre (fins a 0,5 punts)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a)

B

Fins a 5 punts

Data 7-3-2018

2.- Productes:

3.- Característiques del lloc de venda:

d) Si la parada disposa de datàfon per acceptar el mètode de pagament per mitjà
de targeta de crèdit o dèbit (fins a 0,5 punts)
e) Serveis de venda o post-venda: si es fan períodes de rebaixes, garantia de
substitució del producte en cas de no ser adequat o trobar-se en mal estat,
abonament de l’import de venda en efectiu o per mitjà d’un val (fins a 0,5 punts)
8.- Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura de la documentació presentada serà públic, i tindrà lloc a la Sala de
Plens de la Corporació a les 12 hores del cinquè dia natural següent a aquell en que
finalitzi el termini per presentar les ofertes. Si aquest dia fos dissabte o festiu, l’acte es
farà el primer dia hàbil següent.
9.- Despeses d’anuncis:
No hi ha repercussió d’aquesta despesa als adjudicataris.

L’alcaldessa,
Teresa Padrós Casañas
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c) Si es tracta d’un remolc o camió-tenda: antiguitat del vehicle o data de compra,
dimensions totals tancat i desplegat, característiques tècniques i estat de
manteniment. (fins a 1 punt)

Data 7-3-2018

b) Tipus d’instal·lació, descripció i materials: si es tracta d’una estructura metàl·lica
desmuntable, si és tracta d’una parada de fusta, acer, alumini, o altre material,
si s’instal·len taules, mostradors, cavallets amb taulons, persianes o altres
materials i estructures. Estat de manteniment de la instal·lació. (fins a 1 punts)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Aspecte visual de la parada, si disposa o no de decoració o elements decoratius
o expositors addicionals: estovalles decoratives, cistells, caixons, taulells,
prestatges, expositors de productes, vitrines frigorífiques en cas de productes
refrigerats, etc. en el cas de parades del sector alimentari, o bé penjarobes,
cistells, caixons, prestatges, expositors de productes, vitrines, en la resta (fins a
1 punt)

A

Fins a 4 punts

B

Palau-solità i Plegamans, 6 de març de 2018
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