Data: 7.06.2019
Hora inici: 12:45
Hora d’acabament: 14:10
Caràcter: ordinari.
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament.
Presideix: Mª Isabel Mondéjar Picazo, regidora de platges
Hi assisteixen:
Cristina Altés Juárez, Secretària accidental de la corporació.
Josep Carbó Royo, responsable de mercat d’estiu de la platja Llarga.
Jose Vicente Díaz, responsable d’informàtica:

Es declarat obert l’acte del sorteig per la presidenta, que dóna la benvinguda a tots els assistents
prèviament convocats a l’efecte i dóna la paraula a la secretària accidental, que indica:
(1) que en data 16 de maig de 2019, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar
les bases reguladores de l’adjudicació de parades del mercat de la platja llarga, incloses dins
del pla de serveis de temporada 2019 per a l’exercici de la venda ambulant o no sedentària.
(2) que aquestes bases han estat publicades en la web municipal, secció de mercats.
(3) que ha estat emesa resolució de l’alcaldia d’exclusió dels sol·licitants que no complien els
requisits i la causa d’exclusió.
(4) que les bases preveuen en la seva clàusula 6.4 la dinàmica del sorteig per a l’adjudicació de
les parades del mercat, tal i com es transcriu:
“El sorteig es farà el dia 7 de juny a les 12 hores, en acte públic que tindrà lloc a la sala de plens
municipal de l’edifici consistorial (Carrer Juan Carlos I, 15, planta primera, de Roda de Berà), sota
l’assistència de la secretària de la Corporació, o funcionari en qui delegui.
Serà obligatòria la presència del sol·licitant de la llicència o el seu representant legal. En cas de no
poder assistir l’interessat, podrà delegar en una tercera persona, que haurà de presentar
l’autorització del sol·licitant i la còpia del document d’identificació d’aquest (DNI, NIE o passaport
vigent de sol·licitant). Si l’interessat no està present en aquest acte personalment o per delegació en
persona autoritzada, perdrà el dret d’escollir ubicació de la parada, segons l’ordre que resulti del
sorteig.
Els admesos es classificaran en dos grups:
Grup A: Sol·licitants admesos que hagin sol·licitat una única parada.
Grup B: Sol·licitants admesos que hagin sol·licitat més d’una parada.
Cada sol·licitant, dins del seu grup, serà identificat pel nom i cognom que consti en la seva
sol·licitud.
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Cristina Altés Juárez (1 de 1)
SECRETÀRIA ACCIDENTAL
Data Signatura: 14/06/2019
HASH: 621f12d8ab1a52046ef3dc7f50d41d6a

ACTA DEL SORTEIG DE PARADES DEL MERCAT DE LA PLATJA LLARGA. ESTIU 2019.

S’han habilitat dues llistes amb els noms i cognoms dels sol·licitants de cada grup, A o B, ordenades
inicialment per l’ordre de presentació de les sol·licituds.
Mitjançant aplicació electrònica, els sol·licitants de cada grup, identificats pels seus noms i cognoms,
seran ordenants aleatòriament, establint-se d’aquesta forma l’ordre en que seran cridats a escollir la
parada/des que volen ocupar, identificant-la/les pel número assignat a cada una d’elles en funció de
la seva ubicació, segons plànol adjunt a les presents bases (annex II). Si aquesta persona o el seu
representant legal no hi és present en el moment de ser cridat, o bé no ha designat cap tercer
perquè assisteixi a l’acte del sorteig per delegació seva, perdrà el dret d’escollir la parada en l’ordre
resultant del sorteig.
La secretària municipal, o persona en qui delegui, cridarà de forma alterna i per l’ordre corresponent,
a un sol·licitant de cada grup, A ó B, començant pel grup A.
Acabat l’acte del sorteig, l’ajuntament concedirà a cada sol·licitant la corresponent llicència per a
l’ocupació de la parada o parades escollides, que serà notificada als interessats presencialment el
dia que s’indiqui en l’acte del sorteig.
En el supòsit d'haver-hi més peticions que nombre de parades, els sol·licitants que no puguin
escollir, per haver estat ja seleccionades totes les parades, quedaran en una llista d'espera que
s’habilitarà a l’efecte, de manera que en cas de resultar lliure alguna parada per renúncia del titular o
qualsevol altre motiu, els sol·licitants en espera seran cridats per l’ordre de petició que resulta del
sorteig, a l'efecte que manifestin si mantenen la sol·licitud i si estan interessats en la parada o
parades que se li ofereixin. En cas afirmatiu, se'ls concedirà la llicència corresponent.
En aquesta llista d’espera també s’inclouran els sol·licitants no presents a l’acte del sorteig”.

Un cop exposada la dinàmica del sorteig, i abans de realitzar el sorteig s’informa als assistents
que el dia 14 de juny es notificaran les adjudicacions i les liquidacions corresponents,
emplaçant-los a rebre-les en el propi àmbit del mercat.
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A continuació, el personal municipal d’informàtica efectua el sorteig mitjançant una aplicació
informàtica que reordena aleatòriament les sol·licituds admeses en tots dos grups. Les
persones són cridades per la Secretària per l’ordre que resulta del sorteig i van triant les
parades corresponents, segons es concreta a continuació:

No havent-hi més interessats es dóna per finalitzat l’acte de tria de les ubicacions de les
parades, tot advertint que, quedant parades sense ocupar, les mateixes seran assignades per
ordre del sorteig i de forma alterna segons els sol·licitants hagin demanat una o més d’una
parada.
Roda de Berà, document signat electrònicament al marge
La secretària accidental
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Es detecta que el sol·licitant Daniel Ortega Pérez es va incorporar per error en el grup B, quan
havia sol·licitat dues parades. Per tant, se li deixa escollir en l’ordre del sorteig assignat en el
grup A, tot i que tria dues parades. El Sr. Ibrahima Sow renuncia a una parada. Per tant, tria una
única parada. Havent-se constatat que alguns del

