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jsa/gts
Exp.: SP 812/20 General 668/20
Ass.: Aprovació concurs per l’atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària 
en els mercats setmanals de la Roca del Vallès

EDICTE

Que en la Junta de Govern de data 19 de novembre de 2020, es va aprovar el següent 
acord:

“PRIMER.- Aprovar el contingut del següent acord que ha estat modificat atenent a les 
consideracions jurídiques esmentades: 

“Atès que els mercats no sedentaris són un element dinamitzador del 
comerç que fomenten el consum i la compra del municipi. El mercat 
setmanal impulsa el comerç al carrer, la compra de productes frescos i, 
de retruc, la convivència social i la proximitat.

Atès que l’Ajuntament té la voluntat de promoure iniciatives 
empresarials per dinamitzar els mercat setmanals no sedentaris de la 
Roca del Vallès. 

Atès que amb l’objectiu de revitalitzar i donar impuls al mercat i al sector 
del comerç en general, alhora que es volen generar nous fluxos de gent. 

Sota aquest objectiu l’Ajuntament vol restablir les parades que han 
quedat vacants ens els darrers temps en el diferents  mercats no 
sedentaris del municipi.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió 
ordinària de 31 de gener de 2013, va aprovar, definitivament, 
l’ordenança reguladora dels mercats setmanals de la Roca del Vallès, 
havent-se publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el dia 22 de febrer de 2013. 

Atès que la Junta de Govern Local 69/15, de 21 de maig de 2015, va 
aprovar els plecs de condicions tècniques administratives que han de 
regir el concurs per l’atorgament de les autoritzacions de venda no 
sedentària en els mercats setmanals de la Roca del Vallès.

Atès que a l’article 7 d’aquests mateixos plecs determina el procediment 
per a la concessió de les autoritzacions i condicions de les mateixes.

Atès que des del darrer concurs celebrat el 2015 van quedar vacants 
una sèrie de grups de venda que no hi ha llista d’espera pendent.

Atès que durant aquest temps han plegat algunes de les parades que 
van guanyar el concurs i ara hi ha vacants en els diferents mercats. 

Atès que per resolució 1020/20 de data 11 d’agost de 2020, ratificada 
per la Junta de Govern Local del 3 de setembre de 2020, s’aproven els 
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plecs de condicions tècniques administratives que han de regir el 
concurs per l’atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària 
en els mercats setmanals de la Roca del Vallès.

Vist l’informe de la tècnica de promoció econòmica de data 13 de 
novembre de 2020

És per tot això, en l’ús de les atribucions que em són conferides, 

RESOLC :

Primer.- Aprovar l’obertura del concurs segons el plecs de condicions 
tècniques administratives que han de regir el concurs per l’atorgament 
de les autoritzacions de venda no sedentària en els mercats setmanals 
de la Roca del Vallès aprovats pel reial decret 199/2010, de 26 de 
febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no 
sedentària.

Tercer.- El termini de presentació de les instàncies serà de 20 dies 
naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- PUBLICAR el contingut d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB, al tauler d’edictes de la corporació i 
al web municipal per a la seva informació pública.

Cinquè- Ratificar aquest acord en la propera Junta de Govern que se 
celebri.

Sisè.- Notificar aquest acord a Secretaria i a l’Àrea de Serveis i Atenció a 
les Persones.”

SEGON.- Comunicar el present acord a les àrees de Secretaria i de Servei i 
Atenció a les Persones.”
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