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Desenvolupament Econòmic i Local
52/2018/SQDESEC

Procés de concurrència competitiva per accedir a les parades vacants al mercat del
dimecres a la plaça Anselm Clavé.

ANTECEDENTS
1. Sant Quirze del Vallès disposa d’un mercat ambulant a la plaça Anselm Clavé que es
du a terme tots els dimecres de l’any de les 9h a les 14h.
2. Els mercats ambulants tenen adjudicades les parades de venda d’acord amb l’article,
ubicació, metres i titulars aprovats. Atenent a diferents motius, els marxants autoritzats per
a la venda als mercats poden produir baixa i en aquest moment es necessari adjudicar les
parades vacants que hi ha al mercat ambulant del dimecres.
3. La Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2018, va aprovar les bases
reguladores del procés per a l’atorgament de parades vacants per a la venda als mercats
ambulants de Sant Quirze del Vallès.
D’acord amb el informe de la tècnica de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic i
Local.
FONAMENTS DE DRET
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Decret 162/2015 de 14 de juliol de venda no sedentària.
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis.
Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
Reglament regulador de la venda no sedentària als mercats setmanals de Sant Quirze del
Vallès.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
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Primer.- Iniciar el procés de concurrència competitiva per accedir a les parades vacants
del mercat del dimecres a la plaça Anselm Clavé.
Segon.- Determinar les següents parades vacants del mercat de dimecres a les que es
podrà accedir en el procés de concurrència competitiva:
Parada 5 - Grup 4.a.b Tèxtil Home/dona - 6 metres lineals.
Parada 6 - Grup 4.d - Roba interior - 6 metres lineals.
Parada 7 - Grup 3 - Equipament de la llar - 6 metres lineals.
Parada 9 - Grup 4.e. Calçat - 7 metres lineals.
Tercer.- Publicar l’anunci al web de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès per iniciar el
termini de 15 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació, per la presentació de les
sol·licituds.
Ho disposo,

Dono fe,

L'alcaldessa

La secretaria,

Elisabeth Oliveras i Jorba

Helena Muñoz Amorós
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