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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2018, per majoria simple dels regidors i
regidores presents
( 5 vots en contra del grup municipal CxC, 4 abstencions del grup
municipal CP, 3 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal
C's, 2 vots a favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 abstenció
del grup municipal d'ICV-EUiA i 1 abstenció del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró)
l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER RECOLZAR
LES REIVINDICACIONS DELS TREBALLADORS DEL SECTOR DE VENDA NO
SEDENTÀRIA
Atès que la venda no sedentària es la realitzada per comerciants, fora d’una establiment
comercial permanent, sigui quina sigui la seva periodicitat, dins dels perímetres o llocs
degudament autoritzats en instal·lacions comercials desmuntables o transportables i que la
venda no sedentària constitueix una modalitat de comerç tradicional amb arrels a les nostra
ciutat.
Atès que, a Cerdanyola del Vallès aquest tipus de comerç te gran proliferació, amb exemples
com els dels mercats que s’instal·len cada divendres a l’entorn dels Mercats Municipals de
Fontetes i Serraparera.
Atès que, és competència dels ajuntaments autoritzar l’activitat comercial de venda no
sedentària organitzada en mercats de marxants d’acord amb la ordenança municipal
específica, en compliments del que preveu l’article 19 del Text refós sobre comerç interior,
dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre,
aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març.
Atès que addicionalment, els ajuntaments han de vetllar per a que els llocs destinats a
l’exercici de l’activitat de venda no sedentària estiguin degudes condicions de seguretat,
salubritat i medi ambientals, i per la seguretat de les persones i bens al mercat, neteja,
existència de plans de previsió d’emergències, manteniment de l’ordre públic i gestió dels
residus comercials, sense perjudici de que els ajuntaments puguin proporcionar qualsevol
altres servei que es consideri adequat per a l’exercici de l’activitat comercial, especialment els
serveis de connexió al subministrament d’aigua corrent, electricitat i serveis públics – WC.
Atès que, aquest tipus de comerç, que ha esdevingut un important canal de distribució
comercial al nostre municipi, incideix positivament en la creació de llocs de treball, la
dinamització del eixos comercials i l’atracció dels potencials clients en els dies de mercat;
tant a d’altres mercats de venda sedentària com a establiments de venda tradicional. Els
mercats de venda no sedentària també tenen un efecte dinamitzador sobre els establiments
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d’hostaleria del nostre municipi, incrementen en moltes ocasions les vendes dels mateixos
en els dies de mercat.
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En els darrers anys, la crisi econòmica, els canvis en els models de consum i augment de la
competència i pràctiques de venta il·legal, (top manta) han produït un impacte negatiu per al
sector, que ha provocat un descens, tant en les vendes com en el número de llicencies
d’activitat dels mercats.
El nostre consistori ha de reconèixer l’impacte positiu d’aquest tipus d’activitat comercial
com una part molt important del comerç local i de proximitat i, s’ha de mantenir i reforçar
les vies de comunicació amb el sector amb l’objectiu d’afrontar els nous desafiament als que
s’enfronta la venda no sedentària, posant a disposició dels mercats periòdics tots els serveis
municipals necessaris per a la seva millora constant.
El Ple ACORDA
Primer.- RECONÈIXER la tasca dinamitzadora del sector de venda no sedentària com a part
imprescindible del teixit social i comercial del municipi de Cerdanyola del Vallès, l’interès
general de la seva activitat i la seva contribució a la consolidació i desenvolupament dels
eixos comercials
Segon.- CREAR una taula de treball municipal amb representants del sector (associacions i
patronal) i membres dels govern municipal i de la oposició, que treballin les problemàtiques
del sector, valorin noves formes de promoció i potenciació dels mercats municipals de venda
no sedentària, i que presenti les conclusions de la seva feina abans de l’aprovació de les
ordenances fiscals de l’any 2019.
Tercer.- PRESENTAR en audiència pública, abans de la presentació al ple de les
ordenances fiscals de l’any 2019, l'estudi utilitzat pel càlcul de costos del servei i cobrament
de taxes, i analitzar si existeix marge per a la reducció de taxes i tributs.
Quart.- INSTAR al Govern de la Generalitat, a la creació d’un grup de treball permanent
format per representants dels grups polítics i representants del sector, que treballi les
problemàtiques i les reivindicacions de la venda no sedentària.
Cinquè.- INFORMAR dels acords d’aquesta moció a totes les associacions de marxants i
paradistes registrades al municipi, a l'Associació Empresarial de Marxants de Catalunya
(AEMCA), als propietaris de llicències de venda no sedentària del nostre municipi i a les
associacions de comerciants de Cerdanyola. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

