
 

 

 
Aprovar les dades i els càlculs presentats per l’empresa SABA Aparcamientos S.A. 
corresponents a l’explotació del 2015 de l’aparcament de pagament de la Plaça 
Penedès- Rambla Sant Francesc. 
 
Comunicar a l’empresa SABA la forma de liquidació a favor de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès dels 146.214,56€ resultants de l’explotació del 2015. 
 
 
 
AREA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR 
 PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 32. Atès que l’Ajuntament de Vilafranca gestiona les autoritzacions per 
ocupació de la via pública en els següents mercats i fires: Mercat de llibres i roses de 
Sant Jordi, Mercat de Palmes i Palmons, Mercat de flors de Tots Sants, Fira de Santa 
Llúcia. 
 
Atès que es creu convenient establir criteris per a l’atorgament de llicències de venda 
en aquests mercats que se celebren esporàdicament un cop a l’any, tenint present 
que la demanda pot ser superior a les possibilitats de l’espai disponible.  
 
Atès que l’article 57 del decret 336/1998, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, estableix que l’ús del domini públic que no comporta la seva 
transformació o modificació resta subjecte a llicència municipal prèvia. 
 
Atès que s’estableixen les ubicacions de cada mercat i fira, que es podran modificar 
per raons d’interès general.  
 
S’aproven per tant els següents criteris: 
 
Mercat de roses i llibres de Sant Jordi 
 
El mercat de llibres i roses de Sant Jordi s’ubicarà a la Rambla Sant Francesc. 
 
Requisits: 

- Vendre a la parada llibres i/o roses 
 
Criteris d’admissió (cal complir almenys un d’aquests criteris): 

- Ser titular d’un comerç a Vilafranca del Penedès destinat al sector de flors i/o 
llibres. 

- Estar donat d’alta del règim d’autònoms, sense establiment, com a florista i/o 
llibreter amb una antiguitat mínima de 3 mesos, a Vilafranca. 

- Ser titular d’una autorització de venda no sedentària als mercats setmanals de 
Vilafranca del sector de llibres o flors.  

- Ser una entitat sense ànim de lucre, registrada en el registre municipal 
d’entitats de Vilafranca. 

- En cas de produir-se una demanda superior a l’oferta d’espai disponible, es 
donarà prioritat als establiments comercials de Vilafranca i/o titulars de 
parades del mercat no sedentari.  

- En cas de rebre un nombre de sol·licituds inferior a l’espai disponible, es podran 
valorar altres sol·licituds donant prioritat a les que complementin l’oferta 
existent.  

 
Mercat de Palmes i Palmons 
 



 

 

 
El Mercat de Palmes i Palmons s’ubicarà a la Plaça de Santa Maria (dissabte) i al 
Mercat de la Pelegrina (dimarts).  
 
Requisits: 

- Les palmes s’han de realitzar artesanalment pel titular de l’autorització 
- Vendre a la parada palmes, palmons i/o elements vegetals tradicionals 
- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 

per venda ambulant. 
- En cas d’haver participat en aquest mercat en anteriors edicions, estar al 

corrent de pagament de la taxa corresponent.  
 
Criteris d’admissió: 

- Ser titular d’un comerç destinat al sector corresponent. 
- Estar donat d’alta del règim d’autònoms corresponent, sense establiment, amb 

una antiguitat mínima de 3 mesos. 
- En cas de produir-se una demanda superior a l’oferta d’espai disponible, 

tindran prioritat els comerços i/o autònoms de Vilafranca i/o titulars de parades 
del mercat no sedentari dedicats al sector corresponent.  
 

Mercat de flors de Tots Sants 
 
El Mercat de flors de Tots Sants  s’ubicarà a la Plaça del Padró.  
 
Requisits: 

- Vendre a la parada elements florals 
- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 

per venda ambulant. 
- En cas d’haver participat en aquest mercat en anteriors edicions, estar al 

corrent de pagament de la taxa corresponent.  
 

Criteris d’admissió (cal complir almenys un d’aquests criteris): 
- Ser titular d’un comerç a Vilafranca del Penedès destinat al sector de flors. 
- Estar donat d’alta del règim d’autònoms, sense establiment, com a florista amb 

una antiguitat mínima de 3 mesos, a Vilafranca. 
- Ser titular d’una autorització de venda no sedentària als mercats setmanals de 

Vilafranca, com a florista.  
- En cas de rebre un nombre de sol·licituds inferior a l’espai disponible, es podran 

valorar altres sol.licituds donant prioritat a les que complementin l’oferta 
existent.  

 
Fira de Santa Llúcia 
 
La Fira de Santa Llúcia s’ubicarà a la Rambla Nostra Senyora.  
 
Requisits:  

- Vendre articles relacionats amb el Nadal i artesania (figures del pessebre, 
ornamentació nadalenca, flors i plantes, tions, joguines, llaminadures, 
artesania alimentària, artesania, etc).  

- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
per venda ambulant. 

- Estar al corrent de pagament de la taxa corresponent.  
 

Criteris d’admissió (cal complir almenys un d’aquests criteris): 
 



 

 

 
- Ser titular d’un comerç a Vilafranca del Penedès destinat als sectors 

corresponents als articles de venda de la fira.  
- Estar donat d’alta del règim d’autònoms, sense establiment, amb l’IAE 

corresponent a l’article de venda, amb una antiguitat mínima de 3 mesos, a 
Vilafranca. 

- Ser titular d’una autorització de venda no sedentària als mercats setmanals de 
Vilafranca, dels sectors corresponents als articles autoritzats a la Fira. 

- Ser artesà o artesà alimentari, i complir amb els requisits establerts per 
l’Agència tributària i la Seguretat Social.  

- En cas de rebre un nombre de sol·licituds inferior a l’espai disponible, es podran 
valorar altres sol·licituds donant prioritat a les que enriqueixin el mix comercial.   

- En tots els casos, es valorarà la qualitat dels articles de venda i la 
infraestructura de la parada.  

 
Per tot l’anterior, s’ACORDA: 
 

1. Aprovar els requisits i criteris d’admissió pels que es concediran les 
autoritzacions pels mercats i fires de Sant Jordi, Palmes i Palmons, Tots Sants i 
Santa Llúcia.   

2. Donar trasllat d’aquest acord al Servei de Promoció Econòmica i Governació.  
 
 
 
 OCUPACIÓ I FORMACIÓ 
  33. Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’Ordre 
EMO/260/2015, de 17 d’agost, ha atorgat a l’ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
una subvenció d’import 163.410,00 euros, per a la realització de les accions 
formatives (FOAP 2015). 
 
Atesa la necessitat d’encarregar els/les  professionals que faran el  servei docent 
que seguidament es detalla, a les instal·lacions del CFO Francesc Layret 
(instal.lacions que han estat prèviament homologades).  
 
• MF0969_1. Tècniques administratives bàsiques d’oficina (150 h) 15 alumnes 
• MF0971_1.  Reproducció i arxiu (120 hores) 15 alumnes 
• MPO112. Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Operacions auxiliars de 

serveis administratius i generals (40 hores ) 15 alumnes. 
• FCSL01. Prevenció de riscos. (10 hores) 15 alumnes. 
• MF0970_1. Operacions bàsiques de comunicació (120 hores) 15 alumnes. 
• FCOO03. Inserció laboral i igualtat de gènere (8 hores) 15 alumnes. 
 
Atès que l’import total de l’adjudicació no és superior a 18.000 € (IVA a part), per 
la qual cosa la contractació pot realitzar-se per contracte menor, d’acord amb 
l’apartat 1 de la disposició segona del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. 
 
Atès l’informe del Servei de Compres/informe tècnic expedient 511/2015/CMN, en 
el sentit que un cop fetes les valoracions oportunes ha formulat una proposta 
d’adjudicació a favor del Sr. Jaume Barril Adell i del Sr. Gerard Domingo Blanch, la 
qual proposta s’accepta. 
 
Vist l’exposa’t, s’  ACORDA: 
 
 


