Document electrònic
Número de validació: 13523425747652231073

Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat

Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 4/2021/eDES

COM A SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent de Junta de Govern Local a la seva sessió del dia 16 de març de 2021, va
adoptar per unanimitat l'acord següent:
15. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.
Número: 4/2021/eDES.
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA D'ESTIU 2021, AL
PASSEIG DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ, DEL 24 DE JUNY AL 29
D'AGOST
Relació de fets
1- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú organitza des de fa 8 anys el mercat d’artesania
d’estiu, que aporta dinamisme i promoció de la ciutat.
2- Des de la regidoria de Promoció econòmica i projecció exterior es contribueix a
l’organització d’aquest mercat d’artesania i petit regal que complementa l’oferta de la
ciutat en aquestes dates, acostant al públic una producció artesanal elaborada de forma
manufacturada i procedent de petits productors, molts d’ells locals.
3- Aquest mercat es realitza al Passeig del Carme durant la temporada d’estiu (del 24 de
juny al 29 d’agost de 2021).
4- La ciutat té un gran dinamisme en l’organització i promoció de fires, festes, congressos
i esdeveniments diversos que, a més de contemplar els objectius propis del sector
organitzador o promotor, actuen com a elements de projecció i promoció de la ciutat.
5- Aquestes activitats sempre comporten una dinamització econòmica, i una participació
considerable per part de la ciutadania, que refermen la seva idoneïtat, esdevenint un
àmbit important respecte el desenvolupament i promoció de Vilanova i la Geltrú.
6- El desenvolupament i consolidació d’aquest tipus d’activitats és indispensable la
intervenció dels agents econòmics i l’administració local.
7- Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de 4 de febrer de 2020, va
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adoptar l’acord d’aprovar l’organització dels Mercats d’Artesania de Setmana Santa i
Estiu, juntament amb les Bases dels Mercats de temporada d’Artesania: Setmana Santa i
Estiu, i publicat al BOPB el 14 de febrer de 2020.
8- Vist l’informe tècnic favorable emès pel Servei de Promoció Econòmica en data 22 de
febrer de 2021.
9- Vist l’informe jurídic favorable que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1- Llei 39/2015, d’1 d’octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
2- Llei 1/2010 d’1 de març de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
mercat minorista.
3- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
4- Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
5- Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels Ens Locals.
6- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals.
7- El Reglament regulador dels mercats de venda no sedentària de Vilanova i la Geltrú
(BOPB de 18 de juny de 2015).
8- Acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de febrer de 2020, publicat al BOPB de
14 de febrer de 2020 que aprova les bases dels Mercats de temporada d’Artesania:
Setmana Santa i Estiu.
9- Decret d’alcaldia de data 25 de juny de 2019, publicat al BOP de 3 de juliol de 2019, de
delegació de competències a la Junta de Govern Local, relatiu a les bases, convocatòries
i atorgament de llicències d’ocupació de domini públic municipal, en els casos en què hi
hagi concurrència pública.

ACORD:
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PRIMER: APROVAR la convocatòria pública d’un concurs per disposar d’una parada la
Mercat d’Artesania d’Estiu 2021, en el marc de les Bases reguladores aprovades per la
Junta de Govern Local en data 4 de febrer de 2020 i publicades al BOPB, amb el text
següent:

CONVOCATÒRIA MERCAT D’ARTESANIA D’ESTIU 2021
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú obre la convocatòria, amb data 12 d’abril, per a
l’adjudicació de les parades del mercat d’artesania de temporada d’estiu, d’acord amb les
“Bases dels mercats de temporada d’artesania: setmana santa i estiu”, l’organització i els
criteris per l’ordenació de les sol·licituds, publicades al BOPB amb data 14 de febrer de
2020.
Les característiques bàsiques de les places ofertades són:





Lloc: Passeig del Carme (entre la rambla de Ferrer i Vidal i la rambla Joan
Baptista Pirelli)
Dies del Mercat: des del 24 de juny al 29 d’agost de 2021, tots els dijous, els
divendres, els dissabtes i els diumenges, inclosos els que siguin festius.
Horari: de 18h a 24h.
Nombre de places d’artesania: 18 places.
En aplicació de la normativa vigent relativa a les distàncies de seguretat (entre
1.5 i 2m) que han de mantenir les parades a conseqüència de la Covid-19, en
concret el PLA SECTORIAL DE DESCONFINAMENT PER A RECINTES
FIRALS I ESPAIS A L’AIRE LLIURE, EN QUÈ ES DUEN A TERME FIRES I
FIRES MERCAT EN LES CONDICIONS DE L’ETAPA DE REPRESA –
PROCICAT 22 de juliol de 2020 i també per la falta d’espai a la zona on es
realitzarà el mercat, obligatòriament s’han de reduir les parades d’artesania de
20 a 18.



Taxa de la parada: per participar en aquest mercat s’estableix la taxa
d’Ordenances fiscals núm. 23 apartat E, referent a Mercadets festes i fires,
vigent. (15€/dia per 40 dies). Total per parada: 600€

Termini de presentació de sol·licitud, del 12 d’abril al 27 d’abril de 2021
Degut al context de crisi sanitària produïda per la SARS-CoVID-2, només s’acceptaran
les sol·licituds de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o bé per
correu administratiu.
Per poder participar s’ha de fer la sol·licitud:
1. Preferentment a través de la web de l’ajuntament (tràmits i gestions).
 https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/
 https://www.vilanova.cat/comerc/fires_i_trobades
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2. També es podeu trametre la sol·licitud a l’Ajuntament per correu administratiu.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació demandada en les
Bases:
o Full de sol·licitud per participar en el mercat
o Declaració responsable conforme es compleixen tots els requisits establerts per
Hisenda i la Seguretat Social per a la participació al mercat.
o Fitxa adjunta a la sol·licitud (dossier de participació): on s’adjuntarà:
 Carnet d’artesania i/o cultural en vigor (en cas de tenir)
 Acreditació del Distintiu de producte D’Artesania (D’A) (en cas de tenir)
 Assegurança de responsabilitat civil (rebut i import assegurat)
 I tota aquella informació que serveixi per puntuar.
En cas que no s’adjunti tota la informació requerida es considerarà incompleta i es
disposarà d’un termini de 10 dies per aportar la documentació requerida i poder ser
acceptada la sol·licitud de participació.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, aquestes seran
avaluades i l’adjudicació de les parades del mercat d’artesania de temporada d’estiu
s’efectuarà mitjançant acord la Junta de Govern Local. Aquesta resolució serà publicada
al BOPB i al Tauler de la seu electrònica l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Aquesta convocatòria queda supeditada a les mesures que el Pla Territorial de Protecció
Civil de Catalunya- PROCICAT estableixi, durant les dates de la celebració d’aquest
mercat.
SEGON: CONVOCAR el concurs per l’adjudicació de les autoritzacions per la venda en
el Mercat d’Artesania d’Estiu 2021. Les persones interessades podran presentar les
seves sol·licituds través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o
correu administratiu, del 12 al 27 d’abril de 2021.
TERCER: PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i en
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
QUART. Peu de recurs:
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu,
podeu interposar els següents recursos:
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la
seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini
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de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos,
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

I per a que consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206
del ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de
l'Alcaldessa Presidenta, a Vilanova i la Geltrú

Secretari General

L'alcaldessa

Signat a Vilanova i la Geltrú,
16/03/2021 11:42:03

Signat a Vilanova i la Geltrú,
16/03/2021 14:00:59

Isidre Martí Sardà

Olga Arnau Sanabra
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