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Ajuntament d’Argentona

DECRET 

Vista la instància RGE 1608 del 10/03/2016 presentada per l’Associació Segona Oportunitat, 
amb NIF G66064338 de Mataró, en la qual  sol·liciten l’autorització per poder fer el mercat de 
segona mà el primer diumenge de cada mes durant aquest any 2016 a la Plaça Salvador Dalí i 
al Passatge de Ponent del veïnat de Sant Miquel del Cros. 

Vist l’informe de la Tècnica de Promoció Econòmica i la Tècnica de Cohesió de data 15 de 
març de 2016 on exposen que  de totes les activitats que s’han provat per dinamitzar el mercat i 
el barri en general, aquesta iniciativa ha funcionat i afavoreix l’atracció de possibles clients al 
mercat setmanal que s’organitza al barri i dinamitza el veïnat en general i vist  l’interès del 
propis paradistes i del sector de la restauració del barri, vist així mateix que només hi ha hagut 
aquesta única sol·licitud, vinc a decretar el següent:

Primer.- Atorgar llicència provisional i a precari a l’Associació Segona Oportunitat, amb NIF 
G66064338 de Mataró, per a la instal·lació d’un mercat de segona mà el primer diumenge de 
cada mes durant aquest any 2016, a la Plaça Salvador Dalí i al Passatge de Ponent del veïnat de 
Sant Miquel del Cros segons el plànol adjunt i per un total de 240m2. Les parades que 
s’instal·lin han de vendre productes de segona mà de procedència legítima i de la que es 
disposi d’acreditació de la titularitat. 

Segon.- La present  llicència es concedeix sense perjudici de tercers i podrà revocar-se per raó 
d’interès públic en qualsevol moment.
Tercer.-  L’entitat Associació Segona Oportunitat haurà de satisfer les taxes  per l’ocupació de 
la via pública de 240m2 que serà liquidada per l’Ajuntament d’Argentona a mes vençut a pagar 
en els terminis de voluntària que s’establiran  en la mateixa liquidació.
Quart.- Que es notifiqui en deguda forma els precedents acords a l’interessat i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona. 

Ho mana i signa l'Il.lm. Sr. Alcalde, 
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