CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament de Canovelles, en sessió celebrada el dia 25 de març de 2021, va
aprovar inicialment el projecte d’ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària del
diumenge de Canovelles.
Que s’ha notificat l’aprovació inicial de dita ordenança als interessats següents:
- Associació de Marxants del Maresme notificat en data 20/04/2021.
- Associació PIMEC notificat el 20/4/2021
- Associació Asomercat notificat en data 27/04/2021
- Associació de marxants de les comarques barcelonines notificat en data 23/05/2021
- Associació de marxants de Badalona notificat en data 27/04/2021
- Associació de paradistes de Santa Coloma notificat en data 27/04/2021
- Associació empresarial de marxants de Catalunya notificat en data 21/4/2021
- Als titulars d’autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària en
el mercat de Canovelles.
- En data 6 de juliol de 2021 es va publicar al BOE numero 160 la relació de marxants als quals
no es va poder notificar individualment.
Que durant el període de trenta dies que se’ls hi ha concedit per tal de formular al·legacions, no
n’ha presentat cap.
Que el projecte d’ordenança ha estat sotmès a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al tauler d’edictes municipal, al portal de
transparència, al tauler d’anuncis de la seu electrònica el dia 30 d’abril de 2021, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona del dia 30 d’abril de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya del dia 30 d’abril de 2021, i al Diari el Periódico el dia 28 d’abril de 2021.
Que l’anunci publicat al BOE en data 6 de juliol també va ser publicat al tauler d’anuncis
municipal del 8 de juliol al 6 d’agost del 2021 i del 26 d’octubre al 9 de desembre de 2021.
Que durant l’expressat termini no ha estat presentada cap al·legació, reclamació o
suggeriment, per la qual cosa i de conformitat al que estableix l’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament abans esmentat, l’Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària del
diumenge de Canovelles.
I perquè consti s’estén aquesta certificació, d’ordre del senyor alcalde i amb el seu vistiplau.

Vist i Plau
L’alcalde.

El secretari.
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