Exp.: 501/2017

DECRET
Vist l’expedient 242/2013 relatiu a la formació d'una llista d'espera per a l'atorgament
d'autoritzacions per a l'exercici de la venda no sedentària en les parades vacants als
mercats setmanals d'Argentona i vist l’expedient 790/2014 relatiu a la formació d'una
llista d'espera per a l'atorgament d'autoritzacions per a l'exercici de la venda no
sedentària en les parades vacants als mercats setmanals d'Argentona.
Vist l’informe emès per la Tècnica de Promoció Econòmica de data 23 de març de 2017,
en el que es fa constar que no queda cap paradista d’aquest producte a la llista d’espera i
proposa l’adjudicació temporal de la parada número 8 per oferir productes de fruita i
verdura al mercat setmanal del diumenge al veïnat del Cros d’Argentona a favor del Sr.
, amb NIF
amb una parada de 10m2 (5x2metres).
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Primer.- Atorgar llicència provisional i a precari per l’exercici de la venda no sedentària
en les parades vacants dels mercats setmanals d’Argentona, fins que es cobreixi
definitivament aquest lloc vacant, a la següent persona, en el següent emplaçament,
segons plànol adjunt, i pel següent producte:
MERCAT SETMANAL DELS DIUMENGES
Passatge de Ponent:
Núm. parada Nom i cognoms
en el plànol

DNI

8

M2

Pel següents productes:

10

Fruita i verdura

Segon.- Les llicències són a precari pel que queden sense efectes en el moment que es
cobreixin definitivament les vacants existents. La transmissió de les llicències es regirà
per l’establert a l’article 12 del vigent Reglament de la venda no sedentària a Argentona,
que literalment diu:
“...
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El titular de la llicència provisional i a precari haurà d’exercir personalment l’activitat. No
obstant això, podrà transmetre la llicència provisional i a precari, prèvia comunicació a
l’Administració, sempre i quan el cessionari compleixi les condicions necessàries per
l’exercici de l’activitat, en la qual va ser atorgada la llicència provisional i a precari inicial,
tant en la durada com en l’activitat autoritzada, en els següents supòsits:
a) Per cessament voluntari del titular de l’activitat.
b) Per situacions sobrevingudes, com en casos d’incapacitat laboral, malaltia, o
situacions anàlogues degudament acreditades.
El cessionari haurà d’adjuntar a la sol·licitud una declaració responsable en la forma
establerta a art. 7 d’aquest reglament. ....”
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A més la llicència a precari s’extingirà en els següents supòsits, també sense dret a
indemnització ni a compensacions de cap mena:
• Renúncia expressa i escrita formulada pel titular.
• No ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant 4 dies seguits de mercat o 6
dies de manera alternada, en el període d’un any.
• Manca de pagament de la taxa corresponent.
• Pèrdua d’alguna de les condicions exigides per a gaudir de la llicència provisional i a
precari.
• Greu incompliment de les obligacions sanitàries o de neteja.
• Quan la parada es destini a la venda d’articles diferents d’aquells per als quals s’atorgà
la llicència provisional i a precari.
• L’acumulació de dos faltes greus de les previstes al Reglament de la venda no
sedentària a Argentona, dins d’un període de dos anys o l’existència d’una falta molt greu.
• De manera automàtica es revocarà la llicència provisional i a precari a tots aquells
titulars de parades que se’ls detecti la venda de productes falsificats.
• Per la venda de productes, els quals no sigui possible demostrar la seva possessió lícita.
• Pel compliment del termini.
Quart.- Els drets, obligacions i responsabilitat dels titulars de les llicències a precari
derivades de la instal·lació de la parada seran les previstes en les clàusules 15, 17, 18 i 19
dels plecs de clàusules econòmica administratives particulars, i els previstos al Reglament
de la venda no sedentària a Argentona.
Cinquè.- Condicionar les llicències provisionals i a precari al compliment de l’establert en
el vigent Reglament de la venda no sedentària a Argentona, i especialment al següent:
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Tercer.- Les llicències provisionals i a precari podran ser deixades sense efecte
unilateralment per l’Ajuntament en qualsevol moment per raons d’interès públic, sense
generar dret a indemnització,
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L’activitat de venda del mercat de venda no sedentària es durà a terme entre les 8 i les
13.30 hores del divendres dins de l`àmbit delimitat per la Plaça de Vendre, entre les 9 i
les 13.30 h del divendres al Carrer Gran i la Plaça Nova i entre les 9 i les 14.00h del
diumenge al Passatge Ponent i Plaça Salvador Dalí del barri de Sant Miquel del Cros amb
una periodicitat setmanal.
El muntatge es realitzarà com a màxim 1 hora abans de l’inici de la venda i el
desmuntatge haurà de finalitzar obligatòriament una hora després de la finalització de
l’horari de venda, no podent començar en l’horari establert per la venda al públic.
Només en aquest horari els vehicles dels comerciants podran tenir accés de càrrega i
descàrrega, operacions a fer amb la màxima celeritat possible Després d’efectuades les
operacions de càrrega i descàrrega els vehicles s’han d’aparcar FORA DEL RECINTE DEL
MERCAT I FORA DE LA ZONA BLAVA D’APARCAMENT
Es prohibeix aparcar els vehicles al costat de la parada.
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La no utilització sense la deguda justificació feta per escrit del lloc reservat representarà
la pèrdua de la seva ubicació habitual.
És obligatori per al venedors tenir exposat permanentment i en lloc visible el carnet de
venedor expedit per l’Ajuntament, així mateix disposaran de la documentació acreditativa
de la titularitat dels productes que estiguin a la venda.
Tots els productes que estiguin a la venda hauran de tenir degudament assenyalats els
seus preus.
No es permesa la utilització d’envasos recuperats de cartró, fusta o metall per a la venda
de productes alimentaris.
És prohibit als venedors produir tota classe de sorolls i emetre publicitat mitjançant
qualsevol tipus d’aparells amplificadors.
Un cop finalitzat el mercat, els venedors hauran de deixar l’espai ocupat completament
net.
Sisè.- Les infraccions i sancions derivades de l’ocupació seran les previstes a l’article 24 i
següents del vigent Reglament de la venda no sedentària a Argentona, i a les clàusules

c. Gran, 59 – 08310 Argentona – telèfon 93 797 49 00 – fax – 93 797 08 00 – email: argentona@argentona.cat NIF P-0800900-C

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Durant les hores de mercat cap vehicle tindrà accés al recinte on aquest es porti a terme.
Excepcionalment es podran tenir en compte casos aïllats o per causa de força major.
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21, 22 i 23 del Plec de Clàusules administratives que han de regir les autoritzacions per a
l’exercici de la venda no sedentària en els mercats setmanals d’Argentona.
Setè.- Els adjudicataris de les llicències provisionals i a precari hauran de satisfer les
taxes anuals que s’estableixin a l’ordenança fiscal que l’Ajuntament d’Argentona aprovi
per a cada exercici. En els supòsits d’inici o cessament de la utilització privativa o
l’aprofitament especial no coincident amb l’u de gener, el període impositiu comprendrà
el mes natural en què es comuniqui. El cessament s’haurà de notificar per escrit a
l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) de l’Ajuntament d’Argentona.
Vuitè.- Que es notifiqui en deguda forma aquesta resolució als interessats, i als Serveis
de Tresoreria i Intervenció d’aquesta Corporació.
Ho mana i signa
Davant meu,
La Secretària
Miriam Tenas i Camps
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L’Alcalde d’Argentona
Eudald Calvo Català
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