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Divendres, 9 d'octubre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI

Que el Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en sessió ordinària celebrada el dia 16 d'abril de 2015, va aprovar 
inicialment l'Ordenança municipal per a la venda ambulant en el mercat setmanal de Sant Vicenç dels Horts.

Que aquest acord es va publicar al Diari Ara de data 8 de juny de 2015, al DOGC número 6887 de data 8 de juny de 
2015, al Butlletí Oficial de la Província de data 9 de juny de 2015, i al tauler d'Edictes de l'Ajuntament ha estat exposat  
juntament amb l'Ordenança municipal, durant el termini de trenta dies.

Que durant aquest període es van formular reclamacions o al·legacions que es van resoldre i comunicar en l'acord del  
Ple de l'Ajuntament, de data 17 de setembre de 2015, on va quedar aprovada definitivament l'Ordenança municipal per 
a la venda ambulant en el mercat setmanal de Sant Vicenç dels Horts.

En compliment del que estableix l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, es publica el text íntegre de l'Ordenança que ha quedat aprovada definitivament.

ORDENANÇA PER A LA VENDA AMBULANT EN EL MERCAT SETMANAL DE SANT VICENÇ DELS HORTS

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Àmbit d'aplicació

La present  Ordenança té  per  objecte la  regulació  administrativa  de la  venda no  sedentària  exercida en  el  mercat 
setmanal de Sant Vicenç dels Horts.

El mercat no sedentari és l'activitat comercial que es du a terme en espais o vies de titularitat pública per un conjunt de 
professionals  de  la  venda  ambulant.  Aquesta  activitat  es  desenvolupa  mitjançant  instal·lacions  desmuntables  o 
transportables, incloent-hi els camions-botiga, dins dels perímetres i en els llocs degudament autoritzats i ordenats per 
l'ajuntament,  de  manera  periòdica  i  preestablerta  al  llarg  de tot  l'any,  i  emparada per  la  corresponent  Ordenança 
municipal, en els termes de la legislació de comerç interior de Catalunya.

L'exercici de la venda no sedentària comporta l'ocupació de domini públic per part dels venedors de manera transitòria i 
regulada, i meritarà la taxa corresponent a liquidar en els termes que disposi l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
ocupació de la via pública.

Article 2. Legislació aplicable

Sens perjudici de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança, també serà aplicable aquella legislació vigent 
que reguli aquells continguts susceptibles d'aplicació i que tinguin relació a l'àmbit dels mercats de comerç no sedentari: 
Llei 1/2010 d'1 de març de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comercio Minorista; Directiva 
Europea 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior; Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici; Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni 
de l'Administració Pública; Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, de venda ambulant o no sedentària; Decret legislatiu 
3/2010, de 5 d'octubre; Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals.

Així mateix, serà aplicable la futura llei reguladora de l'activitat de comerç, serveis i fires, que actualment es troben en 
tràmits administratius per a la seva aprovació; i el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats 
de marxants.

Article 3. Emplaçament del mercat i horaris autoritzats per a l'activitat

La present Ordenança serà d'aplicació en el mercat ambulant setmanal situat al lateral de la Carretera de Sant Boi, 
entre el carrer Pas del Llop i el carrer Ramon Poch, i a la Plaça de Vila Vella. C
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La delimitació i numeració de les parades es marcarà amb pintura, a càrrec de l'Ajuntament. Per raons de seguretat,  
cada dues parades hi haurà d'haver una separació mínima de mig metre.

El mercat setmanal tindrà lloc tots els dijous de l'any, i el seu horari serà el següent:

• De les 7 a les 9 h per a la instal·lació de la mercaderia.
• De les 9 a les 13,30 h per a la venda.
• De les 13,30 a les 15 h per a la retirada.

Entre les 9h. i les 13,30h. es prohibeix l'entrada de vehicles en el recinte del mercat, a excepció dels vehicles de les 
places dels pàrkings veïns que han de mantenir el seu dret d'ús.

Durant les hores de funcionament del mercat es garantirà l'accés als pàrkings situats dintre del recinte de l'emplaçament 
del mercat o, com a mínim, la sortida dels vehicles dels pàrkings.

Excepcionalment, el responsable tècnic de la gestió del mercat o la policia local podran autoritzar entrades o sortides de 
l'àmbit del mercat per causa de força major, pluja o altres inclemències.

En cas de coincidir en dia festiu, el mercat també es celebrarà dijous. L'Ajuntament podrà repercutir als venedors el cost 
addicional del servei de neteja pel fet de ser dia festiu.

La Corporació Municipal es reserva la facultat de variar les circumstàncies de lloc i temps de celebració, fins i tot, de 
suspendre el mercat per causes raonades, havent en aquest últim cas, de reintegrar als titulars la part proporcional dels 
drets percebuts corresponents als dies que s'hagi suspès.

CAPÍTOL 2. PROCEDIMENT GENERAL

Article 4. Autorització municipal

Per a l'exercici de la venda ambulant els comerciants hauran de disposar de l'oportuna autorització municipal. Només es 
podrà adjudicar una parada a cada venedor ambulant.

Pel que fa al termini de les autoritzacions, en data 8 de setembre de 2015, a través del Decret 2015LLDR001170, 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va resoldre autoritzar la pròrroga automàtica de les autoritzacions fins el 7 
d'octubre de 2025. El termini  d'aquestes llicències ve determinat pel  que disposa el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 
d'octubre,  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  a  l'adequació  de  les  normes  amb  rang  de  Llei  de  la  Directiva 
2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, del Parlament Europeu i  del Consell,  relativa als serveis en el mercat 
interior.

Així mateix, el Decret 162/2015, de venda no sedentària en mercats de marxants, estableix que aquestes autoritzacions 
poder ser prorrogables, de manera expressa per períodes idèntics (15 anys més).

Article 4. Adjudicació de noves parades

En  cas  que  l'Ajuntament  decideixi  atorgar  noves  llicències  a  causa  de  l'acumulació  de  vacants  o  d'una  eventual 
ampliació del mercat, el procediment de selecció es farà en règim de concurrència competitiva i haurà de respectar els 
criteris de no discriminació, igualtat en l'accés i transparència.

En cap cas, aquest procediment no comportarà cap tipus d'avantatge per a les persones que estiguin especialment 
vinculades als venedors ja autoritzats.

Aquelles sol·licituds que no puguin ser ateses per manca de llocs vacants, passaran a formar un torn o llista d'espera 
segons la puntuació obtinguda al concurs.

Si es produeixen vacants, l'Ajuntament també té podrà destinar les places vacants que es puguin produir a l'ampliació 
de llocs de venda existents, en el benentès que els venedors situats en la mateixa filera estiguin interessats.

Article 5. Adjudicació de parades a entitats sense ànim de lucre.

L'Ajuntament es reserva la potestat d'adjudicar una parada a cada associació comercial del municipi que ho sol·liciti, que 
en tot cas haurà de satisfer la taxa d'ocupació de via pública i comptar amb l'assegurança de responsabilitat civil per la 
quantia mínima de 600.000 EUR per sinistre i 150.000 per víctima.
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En cas que entitats artístiques, culturals, religioses o educatives sol·licitin una parada per promocionar o difondre la seva 
activitat, prèvia consideració i autorització expressa de l'Alcalde o de l'òrgan delegat del servei, no hauran de satisfer la  
taxa d'ocupació de via pública. Sí caldrà que contractin una assegurança de responsabilitat civil amb les cobertures 
mínimes abans descrites.

Article 6. Dels llocs de venda

La condició de marxant s'acredita mitjançant la inscripció en l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 
núm. 663 (comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent –venda ambulant, mercat de marxants i mercats 
ocasionals o periòdics) o equivalent.

L'adjudicatari d'un lloc restarà autoritzat per vendre aquells productes a què es refereix el codi pel qual està donat d'alta 
a l'IAE (epígrafs 6631 fins 6639) i que consti a la targeta d'identificació que l'Ajuntament expedirà (vegis l'article 6). En 
cas que el venedor estigui donat d'alta de dos o més epígrafs, l'Ajuntament decidirà quin producte autoritza mitjançant la 
targeta d'identificació.

Els llocs de venda només podran expedir els gèneres i productes corresponents a la seva autorització. D'acord amb 
aquest criteri, els referits llocs podran destinar-se a la venda de productes següents:

• Articles tèxtils i de confecció
• Complements del vestir
• Calçat, pell i articles de cuir
• Bijuteria
• Drogueria, perfumeria i merceria
• Articles de la llar i de decoració
• Articles de ferreteria
• Flors i plantes
• Matalasseria
• Petit mobiliari
• Petits electrodomèstics
• Altres, a criteri de l'Ajuntament

A més, es permetrà la instal·lació de xurreries ambulants sempre que reuneixin les condicions higiènico-sanitàries i de 
consum establertes, així com parades de caramels i fruits secs.

Addicionalment, es permetrà la instal·lació d'un màxim de 6 punts de venda directa de fruita i verdura de proximitat,  
entenent com a tal el seu cultiu en el Parc Agrari del Baix Llobregat, i de producció pròpia. Aquests punts de venda 
directa hauran de reunir les condicions higiènico-sanitàries establertes per la normativa aplicable i els venedors hauran 
de disposar dels documents acreditatius (assistència a cursos, jornades...) que certifiquin que el personal que manipula 
aliments ha rebut la corresponent formació. Els productes que es podran vendre restaran regulats pel calendari de 
collita publicat pel Parc Agrari.

Així, el nombre total màxim de parades del mercat serà de 120, amb les següents tipologies:

Tipus de parades Nre. màxim
Parades ordinàries 111
Xurreries i parades de caramels i fruits secs 3
Fruita i verdura de temporada i de proximitat 6

El  dijous anterior al  Diumenge de Rams, es podrà autoritzar  la  venda de palmes i  palmons a la seva parada als 
venedors que ho sol·licitin. Així mateix, es podrà autoritzar la venda de palmes i palmons a venedors aliens al mercat en 
l'entorn físic del mateix, en el benentès que estiguin donats d'alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui i 
comptin  amb una assegurança de responsabilitat  civil  per  a  la  seva parada amb les mateixes  cobertures que les 
exigides als venedors del mercat.

Pel que fa a les mesures permeses, les parades no podran excedir de 10m. lineals. Excepcionalment, l'Ajuntament 
podrà autoritzar vehicles-parada fins a 15m. previ informe tècnic justificatiu del Servei de Comerç i Fires.
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Article 7. Identificació dels venedors

Una vegada concedida l'autorització municipal, al venedor se'l proveirà d'una targeta amb fotografia, el número de lloc 
adjudicat i els productes concrets que pugui vendre, el qual haurà d'estar sempre en poder de l'interessat, de forma 
visible,  en  el  mateix  lloc  de  venda  ja  que  podrà  ser  exigit  per  la  policia  local  o  el  treballador/a  de  l'Ajuntament  
responsable del control del mercat.

L'autorització per a exercir l'activitat de venda serà personal i intransferible del titular. No obstant, es permetrà un suplent 
que figurarà com a persona autoritzada a la targeta d'identificació  del  venedor.  Poden ser suplents els  conjugues, 
familiars i els treballadors contractats per compte del titular, majors de 18 anys.

En cas que el lloc es trobi ocupat per una persona que no sigui el titular o el suplent registrat, aquest fet serà considerat  
traspàs il·legal, per la qual cosa automàticament perdrà el dret d'ocupació del lloc. Al mateix temps, a la persona que 
ocupi l'esmentat lloc, li serà retirat el gènere i se li podrà incoar l'expedient sancionador corresponent, d'acord amb 
l'Ordenança d'ocupació de les vies i els espais públics de Sant Vicenç dels Horts.

Article 8. Transmissió de les autoritzacions

Les autoritzacions només es poden transmetre en els supòsits següents:

a) Per cessament voluntari de l'activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats, sempre i quan hagin 
transcorregut 5 anys des de la seva obtenció. El transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicència en el mateix 
mercat durant un període de 5 anys en cas que es reincorporés a l'activitat professional de la venda no sedentària. En 
tot cas, el cessament voluntari de l'activitat s'acreditarà amb la baixa als epígrafs corresponents a l'impost d'activitats 
econòmiques.

b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del venedor, com els casos d'incapacitat permanent total en 
relació a la venda no sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions anàlogues degudament 
acreditades.

c) Per  mort  de  la  persona titular.  En aquest  supòsit,  l'autorització  pot  ser  transmesa d'acord  amb les disposicions 
testamentàries i successòries.

Article 9. Extinció de les autoritzacions

Les autoritzacions perden la vigència,  sense que això generi  cap dret  a cap indemnització o compensació,  en els 
supòsits següents:

a) Exhauriment del termini pel qual fou concedida, llevat de pròrroga.

b) Renúncia formulada per escrit pel titular.

c) Com a  conseqüència  d'un  procediment  sancionador,  motivat  per  la  comissió  d'infraccions  greus  de  les  normes 
recollides en aquesta Ordenança.

d) Com a  conseqüència  d'un  procediment  de  revocació  de l'autorització  per  incompliment  de  les  condicions  per  a 
l'exercici de la venda no sedentària en mercat de marxants.

e) Per mort o incapacitat, sens perjudici de la possibilitat de transmissió prevista a l'article 6.

En cas de revocació de la llicència, això implica no poden obtenir una nova llicència durant un període de 10 anys.

Article 10. Altres normes de funcionament

Els venedors hauran de fer la instal·lació de la parada amb els seus propis mitjans i amb les degudes condicions de 
seguretat  i  guarniment,  quedant  prohibit  penjar  els  articles  en  les  viseres  o  parts  que  surtin  de  les  parades.  A 
l'acabament de l'horari de venda hauran de deixar la superfície ocupada i la zona d'influència totalment neta.

No es permetrà la venda de mercaderies col·locades directament sobre el terra. És obligatori l'ús d'un senzill taulell com 
a mínim, amb una alçada no inferior a 80 cm. excepte aquells articles que per las seves característiques especials  
siguin exceptuats d'aquesta Ordenança. C
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Cada venedor es limitarà a ocupar l'interior de la seva parada. No estarà permesa la instal·lació de venedors en altres 
llocs que els expressament habilitats a l'objecte de la venda ni serà permès que les mercaderies siguin col·locades en 
altres llocs diferents dels taulells desmuntables destinats per a aquesta finalitat.

En cas d'absència esporàdica d'un venedor, les parades colindants (a la mateixa filera, mai a la filera d'enfront) podran 
ocupar a parts iguals l'espai del venedor absent.

Els venedors hauran de tractar amb respecte el públic en general, i tots els restants venedors en particular, evitant 
qualsevol discussió o incidència que pugui produir un escàndol.

Queda prohibit als titulars de les parades utilitzar altaveus o altres mitjans acústics.

Els venedors són responsable de la neteja de la superfície ocupada i els seus voltants. El personal de l'Ajuntament 
repartirà periòdicament bosses d'escombraries als venedors.

A més, els venedors hauran de respectar la normativa en matèria de Consum pel que fa als drets de les persones 
consumidores. Concretament, serà obligatori:

a) Exhibir la informació relativa als preus de les mercaderies posades a la venda.
b) Disposar de fulls oficials de queixa / reclamació / denúncia i del rètol anunciador.
c) Facilitar tiquet o factura com a comprovant de la venda o prestació del servei.
d) Tota aquesta informació i documentació, inclosos els documents d'oferta de serveis, haurà d'estar redactada com a 
mínim en català.

Article 11. Comissió de seguiment del mercat

La comissió de seguiment del mercat serà l'òrgan representatiu dels venedors del mercat setmanal, i estarà compost per 
5 membres més el tècnic municipal de l'àrea de Comerç i Fires, un representant de les comunitats de veïns afectades i  
opcionalment, un representant d'una associació de veïns del municipi.

Els 5 representants dels venedors serà escollida anualment, a mà alçada, en una assemblea general.

L'Ajuntament  es  compromet  a mantenir  informada la  Comissió  sobre  totes les propostes  de  modificació  d'aquesta 
Ordenança i aquelles actuacions municipals que puguin tenir una incidència rellevant sobre el mercat. En el mateix 
sentit, la Comissió serà l'interlocutor vàlid dels marxants a l'hora d'expressar propostes, queixes o suggeriments amb 
relació al funcionament del mercat.

Aquest òrgan proposarà anualment un calendari que reculli els dies festius en els quals no es realitzarà el mercat, 
proposta que haurà de ser presentada a l'Ajuntament com a mínim un mes abans d'acabar l'any i referit a l'any següent.

Article 12. Taxa municipal

La  taxa  per  utilització  del  lloc  del  mercat  ambulant,  establerta  en  la  corresponent  Ordenança  fiscal,  es  liquidarà 
trimestralment a través de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona mentre aquesta delegació de 
funcions continuï vigent.

Art. 13 Renovació anual

Les persones interessades a renovar l'autorització del seu lloc en el mercat, hauran de sol·licitar-la la primera quinzena 
del mes de desembre.

Una vegada exhaurit aquest termini, els titulars que no hagin efectuat la seva petició hauran perdut el dret que els 
assisteix i l'Ajuntament considerarà que no estan interessats en mantenir la vigència de la respectiva llicència.

Per tal de renovar la llicència de venda ambulant cal presentar en el Registre General de l'Ajuntament la instància de 
sol·licitud de renovació annexant còpia de l'últim rebut de cotització al règim de la Seguretat Social que correspongui, i  
de l'assegurança de responsabilitat civil vigent. Aquesta assegurança ha de garantir una cobertura mínima de 600.000 
EUR per sinistre i 150.000 EUR per víctima. L'absència d'aquesta documentació podrà comportar que no es renovi la 
llicència.
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Per tal de simplificar tràmits administratius innecessaris, la duplicitat d'operacions, les formalitats burocràtiques en la 
presentació de documents i altres formalitats administratives, l'Ajuntament podrà demanar als titulars de les parades que 
firmin una declaració responsable sobre la documentació lliurada o la pertinença de documentació que cal per exercir  
l'activitat segons la normativa vigent.

La renovació anual també restarà condicionada a haver satisfet la taxa per utilització del lloc del mercat ambulant, fet 
que serà comprovat d'ofici per l'Ajuntament en base a les dades proporcionades per l'Oficina de Gestió Tributària de la  
Diputació de Barcelona.

El padró anual del mercat setmanal i el plànol de parades adjunt serà aprovat per la Corporació Local al mes de gener.

CAPÍTOL 3. INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS

Article 14. Vigilància i control del mercat

La vigilància del compliment de les normes contingudes en aquest reglament és a càrrec del personal municipal habilitat 
i de la policia municipal, sempre sota el criteri del regidor de Comerç.

Els titulars de les parades són responsables de les infraccions a les disposicions d'aquestes normes que cometin ells o, 
si s'escau, els suplents i els acompanyants.

Art. 15. Infraccions lleus

Es consideren infraccions lleus:

a) No tenir en lloc visible l'autorització municipal per exercir la venda durant la celebració del mercat.

b) La manca de tracte corresponent respecte els altres venedors, els ciutadans o el personal encarregat de la vigilància i 
control.

c) La negligència respecte de la neteja de la superfície ocupada i els seus voltants i respecte de la tardança en la 
recollida de mercaderies que generi obstrucció del pas al recinte i perjudicis a la resta dels comerciants.

d) No complir l'horari establert.

e) la no ocupació de la parada sense causa justificada 3 dies al llarg d'un trimestre. S'entén per causa justificada la  
malaltia, el compliment d'un deure inexcusable, la mort o hospitalització d'un familiar, etc.

f) L'ocupació de més espai de l'autoritzat.

g) Estacionar furgonetes i altres vehicles a les voreres i espais interiors i dels vianants que no estiguin expressament  
delimitats i reservats per al mercat.

h) Accedir amb vehicles dins el recinte del mercat fora de l'horari establert, especialment per les voreres i espais de 
vianants.

i)  Qualsevol  altre  incompliment  de  les  obligacions  que  s'estableixin  en  aquesta  Ordenança,  sempre  que no  sigui 
qualificada com a greu.

Art. 16. Infraccions greus

Es consideren infraccions greus:

a) La reiteració de qualsevol infracció lleu en un període de sis mesos.

b) Els altercats o baralles que produeixen escàndol dins del recinte del mercat.

c) El desacatament palès de les instruccions dels treballadors municipals que prestin servei al mercat, així com l'intent 
de coacció o intimidació.

d) La defraudació en la quantitat i la qualitat dels gèneres venuts, degudament justificada pels òrgans que correspongui.

e) No disposar, si s'escau, de l'albarà justificatiu de la compra del gènere posat a la venda.
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g) La venda d'articles no autoritzats segons la targeta d'identificació del venedor.

h) La no instal·lació de la parada durant més tres dies seguits, sense causa justificada, a excepció del període estival de 
vacances.

i) Ocupar les zones reservades per l'accés als pàrkings de la zona, o bé tancar amb tanques, senyals o altres elements,  
els espais de pas.

Article 17. Sancions

Les sancions són les següents:

1. Per infraccions lleus:

a) Advertiment per escrit.
b) Multa fins 150,00 EUR.
c) Suspensió de la venda d'un dia a un mes.

2. Per infraccions greus:

a) Multa de 150,01 a 600,00 EUR.
b) Suspensió de la venda d'un a sis mesos.
c) Pèrdua definitiva de l'autorització.

L'aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents:

b) La reincidència.
d) Grau d'intencionalitat.
e) Termini de temps en què s'hagi desenvolupat la infracció.

Les possibles infraccions a aquest reglament les investiga el departament de Comerç de l'Ajuntament, d'ofici o en virtut 
de denúncia feta per qualsevol persona física o jurídica.

El procediment per a la imposició de les sancions a les infraccions previstes és el que regula la normativa vigent en la  
matèria.

Article 18. Prescripció de les infraccions

Les infraccions greus prescriuen a l'any i les lleus als sis mesos. Aquests terminis es compten a partir de la producció 
del fet sancionable o de l'acabament del període de comissió si es tracta d'infraccions continuades.

Es consideren cancel·lats els antecedents infractors quan hagin transcorregut els mateixos terminis de l'apartat anterior, 
els quals comencen a comptar des de l'endemà del dia en què s'hagi complert la resolució sancionadora.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquesta norma deroga l'anterior Ordenança per a la venda ambulant en el mercat de Sant Vicenç dels Horts, aprovada 
per l'Ajuntament en Ple en la sessió ordinària el dia 25 de març de 1992, publicada en el DOGC núm. 1608, de data 17 
de juny de 1992, i que va entrar en vigor el 18 de juliol de 1992.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA: Qualsevol  dubte en la  interpretació  d'aquesta Ordenança,  així  com els  casos no previstos en els seus 
articles, seran resolts per la Corporació Municipal.

SEGONA: Per al no previst en aquest Reglament, serà d'aplicació l'establert en les ordenances municipals i el marc 
jurídic aplicable (vegeu l'art 2 d'aquesta Ordenança).

TERCERA: La present Ordenança ha estat aprovada definitivament per l'Ajuntament en Ple en la sessió ordinària el dia 
17 de setembre de 2015, i entrarà en vigor un cop s'hagin realitzat els tràmits del procediment d'aprovació d'ordenances 
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establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i  
66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Sant Vicenç dels Horts, 17 de setembre de 2015.
L'alcalde, Oriol Junqueras i Vies.
La secretària acctal.,Cristina Gelabert Oriol.

Sant Vicenç dels Horts, 28 de setembre de 2015
L'alcalde, Oriol Junqueras i Vies
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