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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 2/2020/eDES

ISIDRE MARTÍ SARDÀ, 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 la Junta de Govern Local a la seva sessió del dia 2 de juny de 2020 va
adoptar el següent acord:
11. Promoció Ciutat.
Número: 2/2020/eDES.
APROVAR L'ERROR MATERIAL DE LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT
D'ARTESANIA D'ESTIU 2020 AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Relació de fets
En data 19 de maig de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la Convocatòria del
mercat d’artesania d’estiu 2020, des del 2 de juliol fins al 30 d’agost, al Pg del Carme de
Vilanova i la Geltrú.
Treballant en aquest expedient s’ha detectat un parell d’errades materials, per una banda
en els dies de mercat, essent de 37 dies en comptes de 33 dies com diu la proposat
original. Aquest fet que comporta quatre dies més de mercat. Per altra banda, també s’ha
detectat una menció errònia de l’ordenança fiscal assignada a aquest tipus de mercat,
essent la correcte l’ordenança fiscal que s’aplica és l’OF 23, Annexe 2, Lletra E)Mercats,
festes i fires.
Els mencionats errors, que és ben provable que siguin produïts per les dificultats que
estan tenint els treballadors públics en fer teletreball, afecten directament en el còmput
total de les taxes i comporta un import diferent del cost del mercat i augment dels dies de
mercat, raó per la qual es considera absolutament necessari fer un canvi en la proposta
inicial.
Atès que s’ha detectat una errada material en el darrer punt de les característiques
bàsiques de les places ofertades referent a la taxa de la parada, els dies de mercats i
l’ordenança fiscal atribuïda.
Atès que aquest error material comporta la necessitat de modificar l’acord de la Junta de
Govern Local de 19 de maig de 2020, l’aprovació de la convocatòria del Mercat
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d’Artesania d’Estiu 2020, expedient 2/2020/eDES, en els següents termes:
On diu:


“Taxa de la parada: per parada de 495€ (segons marca OF Núm. 26 Annex 2:
15€/dia per 33 dies).”

Ha de dir:
 Taxa de la parada: per parada de 555€ (segons marca OF Núm. 23 Annex 2
Lletra E: 15€/dia per 37 dies).
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.
10. Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma

Aprovada per unanimitat
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PRIMER.- Aprovar l’error material de la convocatòria pública d’un concurs per disposar
d’una parada al mercat d’artesania d’estiu 2020, acordat per la Junta de Govern local en
data de 19 de maig de 2020.
On diu:


“Taxa de la parada: per parada de 495€ (segons marca OF Núm. 26 Annex 2:
15€/dia per 33 dies).”

Ha de dir:
 Taxa de la parada: per parada de 555€ (segons marca OF Núm. 23 Annex 2
Lletra E: 15€/dia per 37 dies).
SEGON.- 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
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
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga
l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el
còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que
puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es
computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22
de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis
processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 4
de juny.
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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,
02/06/2020 12:15:22

Signat a Vilanova i la Geltrú,
03/06/2020 9:17:36

Isidre Martí Sardà

Olga Arnau Sanabra
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