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DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Exp. C174-2021-28. Rectificació d’ofici del decret d’iniciació 2021/618 de
l’expedient de contractació de Serveis per l'assessorament, vigilància i control del
mercat no sedentari de Premià de Mar.
Antecedents

12/05/2021 Secretari

La cap del Servei de Promoció Econòmica va emetre informe justificatiu per a la
iniciació
del
procediment
per
la
CONTRACTACIÓ
DE
SERVEIS
PER
L'ASSESSORAMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL DEL MERCAT NO SEDENTARI DE
PREMIÀ DE MAR en data 21 d’abril de 2021.
En data 22 d’abril de 2021, per resolució d’Alcaldia 2021/618, s’aprova la iniciació
de l’expedient de contractació.
En data 6 de maig de 2021 la cap del Servei de Promoció Econòmica emet nou
informe justificatiu que substitueix a l’anterior.
Fonaments jurídics

Elisa Almirall Gayo

El control del correcte funcionament del mercat, la comprovació setmanal del
control d’assistència dels paradistes, així com la comprovació de que els paradistes
ocupin els llocs assignats i compleixin amb els requisits establerts en el Reglament
municipal.
L’empresa contractada haurà de controlar la venda no autoritzada notificant
immediatament a la policia local qualsevol incidència, així mateix, assessorarà als
tècnics municipals a la redacció del nou reglament del mercat de venda no
sedentari.
Aquest contracte s’empara a l’article 225 del decret 162/2015 per la qual cosa
l’empresa contractada no gestionarà els serveis que impliquin l’exercici d’autoritat
inherents als poders públics com ara la convocatòria, l’adjudicació d’autoritzacions,
la determinació de les taxes, i la configuració del mercat que comprèn la seva
ubicació, el nombre de parades, el mix comercial, el dia o dies i l’horari de
celebració.
La tramitació d’aquest expedient estarà condicionada a l’aportació del certificat de
reserva de crèdit expedit per l’Interventor municipal, pel qual hi ha crèdit suficient i
adequat per a fer front a les despeses que es deriven de la contractació , de
conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP).

Rafael Navarro Álvarez
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La necessitat i la idoneïtat de la iniciació d’aquest expedient de contractació són:
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L’article 73 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP) en relació amb l’article 116 de la LCSP preveu que els expedients de
contractació els inicia l’òrgan de contractació, en aquest cas l’Alcalde President de
l’Ajuntament de Premià de Mar, previ informe raonat del servei que promogui la
contractació, en què s’exposin la necessitat, les característiques i l’import del valor
estimat del contracte.
Resolució
Per tant, resolc
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Elisa Almirall Gayo
Rafael Navarro Álvarez
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12/05/2021 Secretari

Primer.- RECTIFICAR d’ofici el decret d’iniciació 2021/618, de 22 d’abril de 2021, de
l’expedient de contractació de SERVEIS PER L'ASSESSORAMENT, VIGILÀNCIA I
CONTROL DEL MERCAT NO SEDENTARI DE PREMIÀ DE MAR, per tal de fer
referència al nou informe justificatiu emès per la cap del Servei de Promoció
Econòmica el 6 de maig de 2021.
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