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EDICTE

Mitjançant el Decret d’Alcaldia número 3795/19 de data 07 d’octubre de 2019, s’ha
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.

Les bases reguladores que regiran la transmissió de l’autorització
municipal per a l’exercici de venda no sedentària es podran consultar al Departament
d’Activitats i Ordenances Cíviques de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de dilluns
a divendres de les 9 a les 13,30 hores, i també es deixarà una copia en el Taulell
d’Anuncis del Ajuntament, les al·legacions i/o els suggeriments, si s’escau, es podran
adreçar a l’ajuntament, en l’esmentat període través de qualsevol dels mitjans hàbils a
que fa referència l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.

Cornellà de LL. 09 d’octubre de 2019

L’Alcalde
 p.d.f.
Carme Costafreda Roda
La Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats,
Ordenances i Administració d’Espai Públic.
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