Daniel Hoyo Vega i Francisco Contreras Jiménez al no haver presentat la
declaració responsable segons model normalitzat inclòs a l’Annex 3 dels Plecs,
conforme a la clàusula 10 dels PCAP al no ser una omissió esmenable.

-

Dolores Heredia Cortés (proposa optar per dues parades, els núm. 43 i 13-A),
HIPOTUM S.C.P.(proposa optar per tres parades els núms. 58,17 i 16) i Carmen Patón
Ruiz (proposa optar per dues parades, els números 42 i 68), atès que els Plecs de
clàusules reguladors del concurs , a la clàusula 6 apartat 1 estableixen que “cada
candidat no pot presentar més d’una oferta ....la infracció d’aquestes normes donarà
lloc a la no admissió de totes les ofertes per ell subscrites “. Així mateix, a l’Annex 2
incorporat als Plecs s’assenyala de manera expressa i en negreta que “Cada licitador
només pot optar a una parada.”

-

Jorge Angelet Agustí, al no especificar aquest el número de parada per la que es vol
optar i els metres lineals que per part del licitador s’indiquen (8 m.l. mínim) superar els
determinats als plecs per la tipologia del producte i per Mª Àngels Artells Moreno, atès
que la Sra. Artells proposa per la parada 13A o per la parada 15, i indicar la licitadora
que els metres lineals que precisa son 3 m., que no es corresponen amb els metres
lineals de cap de les parades proposades, que tenen una superfície superior i atès
que la clàusula 10 dels Plecs de clàusules indica que “en tot cas, no s’acceptaran
proposicions que tinguin contradiccions, omissions , errors o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar
l’oferta”.

-

Sr. Antonio Guirao Puig atès que es comprova que els metres lineals sol·licitats (6.40
metres) són superiors als indicats a la clàusula 1ª dels Plecs per a la parada núm. 38
( 6 metres), i a més, la tipologia del producte que es proposa vendre (rostisseria), no
es correspon a l’establerta a la clàusula esmentada (Sector quotidià alimentari: fruita,
verdura, hortalisses, pesca salada, pastisseria, pastes, dolços, llaminadures, llet i
productes làctics, vins i begudes en general, comerç al detall de productes
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SEGON.- Inadmetre les proposicions presentades per:
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“PRIMER.- Avocar la competència en matèria de llicències delegada a la Junta de
Govern Local mitjançant resolució de data 26 de juny de 2015 pel que fa als actes
administratius relacionats amb l’adjudicació de les llicències d’ocupació temporal de
les parades vacants al mercat setmanal no sedentari de Palau-solità i Plegamans, i
esmentats a l’encapçalament.

B

Per resolució de l’alcaldia de data 24 de juliol de 2018, es van atorgar les llicències
d’ocupació temporal del domini públic per l’exercici de la venda en el mercat setmanal
no sedentari de Palau-solità i Plegamans, la part dispositiva del qual es transcriu
literalment:

A

EDICTE

Parada núm. 17 de 7 metres lineals, del mercat setmanal a favor de Juan José
Rubio Sebastianes per vendre roba interior i llenceria per un període de 15 anys
a comptar des del 24 de juliol de 2018.
Aquesta autorització és prorrogable, de manera expressa, per períodes
similars i prèvia petició.

-

Parada núm. 19 de 8 metres lineals, del mercat setmanal a favor de Javier
Piedra Zamora per vendre calçat per un període de 15 anys a comptar des
del 24 de juliol de 2018.
Aquesta autorització és prorrogable, de manera expressa, per períodes
similars i prèvia petició.

-

Parada núm. 42 de 6 metres lineals, del mercat setmanal a favor de Cristina
Ortigosa Bono per vendre complements per un període de 15 anys a comptar
des del 24 de juliol de 2018.
Aquesta autorització és prorrogable, de manera expressa, per períodes
similars i prèvia petició.

-

Parada núm. 58 de 11 metres lineals, del mercat setmanal a favor de Javier
Oriola Rodríguez per vendre calçat nacional per un període de 15 anys a
comptar des del 24 de juliol de 2018.
Aquesta autorització és prorrogable, de manera expressa, per períodes
similars i prèvia petició.
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Parada núm. 16 de 8 metres lineals, del mercat setmanal a favor de Carlos
Chuecos Gil per vendre roba de llar per un període de 15 anys a comptar des
del 24 de juliol de 2018.
Aquesta autorització és prorrogable, de manera expressa, per períodes
similars i prèvia petició.
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-

Data 3-8-2018

Parada núm. 13.A de 7 metres lineals, del mercat setmanal a favor de M.
Teresa Anter Val per vendre peces de roba de dona per un període de 15 anys
a comptar des del 24 de juliol de 2018.
Aquesta autorització és prorrogable, de manera expressa, per períodes
similars i prèvia petició.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

B

TERCER.- Atorgar les llicències de parada que seguidament s’assenyalen:

A

d’alimentació i begudes en general, plantes i herbes en herbolaris) i atès que la
clàusula 10 dels Plecs de clàusules indica que “en tot cas, no s’acceptaran
proposicions que tinguin contradiccions, omissions , errors o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar
l’oferta”.

indemnització ni a compensacions de cap classe en els següents supòsits:










Renúncia expressa i escrita formulada pel titular.
Compliment / fi del termini de vigència.
Transmissió no autoritzada.
Manca de pagament de la taxa corresponent.
Pèrdua o incompliment sobrevingut d’alguna de les condicions exigides per a
gaudir de l’autorització.
No recollir l’autorització i carnet de venda a les dependències municipals en el
termini màxim de 30 dies.
Quan la parada es destini a la venda d’articles diferents d’aquells per als quals
s’atorgà l’autorització.
No ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant 8 dies seguits de mercat
o 10 dies de manera alternada, en el període d'un any.
Greu incompliment de les obligacions higièniques i sanitàries o de neteja.

CINQUÈ.- Aprovar la llista d’espera per parades i grups de productes d’acord amb la
puntuació obtinguda de major a menor entre els peticionaris exclosos en el sentit
següent :
Númer
Metres Sectors admesos per la
o
lineals
venda
parada
16
8 Plantes i flors naturals
17
7 Roba interior i llenceria
Calçat
19
8
Calçat
Roba dona i
complements
42
6 Roba dona i
complements
Roba dona i

Posició en llista d’espera
1r- Sr. Alonso Sánchez Marín
1r- Sra. Luisa Heredia Cortés
1r- Sra. Margarita Khalil Ruiz
2n- Sr. Dolores Reyes Torres
1r- Sra. Míriam Jiménez Torres
2n- Sra. Antonia Amador
Ferreres
3r- Sra. Lourdes Sánchez Ligros

Puntuació
total
3.95
0.50
2.25
1.65
5.00
3.50
3.00

A
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QUART.- L’autorització municipal s’extingirà en els següents supòsits sense dret a
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Parada núm. 70 de 6 metres lineals, del mercat setmanal a favor de Jose Maria
Expósito Martín per vendre roba clàssica de dona per un període de 15 anys a
comptar des del 24 de juliol de 2018.
Aquesta autorització és prorrogable, de manera expressa, per períodes
similars i prèvia petició.

Data 3-8-2018

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Parada núm. 68 de 7 metres lineals, del mercat setmanal a favor de Carlos
Prieto Ortiz per vendre roba d’home per un període de 15 anys a comptar des
del 24 de juliol de 2018.
Aquesta autorització és prorrogable, de manera expressa, per períodes
similars i prèvia petició.

B

-

complements

SISÈ.- Excloure de la licitació a Pedro Cortés Montero, Alejandro Oruña Jiménez i
Roller Bite, SL atès que no s’ha acreditat reunir els requisits establerts en els Plecs
pel que fa a l’acreditació de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions
tributàries estatals.
SETÈ.- Requerir a Mercaperpètua, SL per tal que en el termini de deu dies aporti la
documentació que acrediti que:
-

Es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
Té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb la
cobertura mínima de 300.000 €.
Ha sol·licitat la prèvia inscripció en el registre sanitari municipal d’establiments
de venda de productes alimentaris.
Acreditar que està donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE, i al corrent de
pagament de la corresponent tarifa o, en cas d’exempció, l’alta en el cens
d’obligats tributaris.

VUITÈ.- Declarar deserta l’adjudicació de les parades 13 i 40 atès que durant la
licitació no han estat presentades més propostes que aquelles dels licitadors que han
quedat exclosos.
NOVÈ.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, a la Policia Local, a
l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”.
Palau-solità i Plegamans, 27 de juliol de 2018
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3.70
1.85
1.75
1.65
1.45

A

3.90
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7 Roba home
Roba senyora
Roba senyora i
complements
Roba dona
6
Roba dona

1r- Sr. Juan Carlos Barrios
Medel
1r- Sr. Ivan Lamarca Martínez
1r- Sra. Pastora Lucena
Montero
2n- Sra. Maria Navarro
Manzano
3r- Sra.Montserrat Mendoza
Gismeros
4t- Sr. Antonio Santiago
Santiago
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70

Calçat nacional

Data 3-8-2018

68

11

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

58

B

L’alcaldessa
Teresa Padrós Casañas
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