
Ref.: 2019/2992/2 - Aprovació BASES REGULADORES PER A LA TRANSMISSÍÓ DE 5 PARADES
DEL MERCATS AMBULANTS 1/2019

L'Alcalde, en decret
num.
El Alcalde, en Decreto
núm.

2019/3795 de data
de fecha

lunes, 7 de octubre
de 2019

, ha resolt el següent:
, ha resuelto lo
siguiente:

«

 Vista la recepció de diverses instàncies sol·licitant la transmissió de les
autoritzacions municipals per a l’exercici de venda no sedentària d’acord a la Llei 18/2017 de
l’1 d’agost, de comerç serveis i fires.

 Vist l’article 15.7 de la llei ensementada en el paràgraf anterior, en el qual
s’estableix que en les transmissions per cessament voluntari de l’activitat de venda no
sedentària o per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat de marxant, l’Ajuntament
ha de convocar oferta pública.

Vistes les bases reguladores formulades per les quals es regirà les transmissions de
les autoritzacions per a la venda no sedentària en mercats de marxants, mitjançant procediment
obert.

 Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i
Administració d’Espai Públic emès al respecte de data 26 de setembre de 2019.

 Atès el que disposa l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, en
concordança amb el que preveu l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.

 Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2494/2019, de
data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2
de juliol de 2019.

HE RESOLT



Primer.- Aprovar les bases reguladores que s’annexen i formen part de la present
resolució per la qual es regirà la transmissió de les autoritzacions per a la venda no sedentària
en mercats de marxants, mitjançant procediment obert.

Segon.- Aprovar simultàniament la convocatòria per a les transmissions
d’autoritzacions municipals per l’exercici de venda no sedentària de les parades dels mercats de
marxants referenciades en les bases reguladores.

Tercer.-  Sotmetre a informació pública durant el termini de vint dies hàbils les
esmentades bases reguladores, als efectes d’examen i formulació d’al·legacions i procedir a la
publicació del corresponent anunci de la convocatòria  al Butlletí Oficial de la Província i en el
Taulell d’Anuncis del Ajuntament, així com difondre el contingut d’aquest acord en
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent en la Seu Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa  la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya.

Quart.-Comunicar la present resolució als interessats i a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà, pel seu coneixement i degut compliment.

 »

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.


