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TAULER D'ANUNCIS MERCAT MUNICIPAL
AV DE LA LLIBERTAT N.0014
08100 MOLLET DEL VALLÈS
L'alcalde, en data 4 de desembre de 2020, ha dictat la següent resolució:
Vist l’informe de gerència de Mercamollet, SL de 30 de novembre de 2020, en el qual
es proposa el calendari d’obertura i l’horari de venda al públic del Mercat Municipal de
Mollet del Vallès per a l’any 2021.
Vist l’informe de la Coordinadora de Serveis Jurídics i Modernització Administrativa de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, de data 30 de novembre de 2020.
Ateses les atribucions que m’atorga l’article 5.2.a) del Text Refós del Reglament del
Mercat Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 20 de desembre de 2003.

HE RESOLT
1. Fixar el següent horari, amb caràcter general, per a la venda al públic del Mercat
Municipal per a l’any 2021:
Dilluns: de 8.00h a 14.00h (*)
Dimarts: de 8.00h a 14.00h
Dimecres: de 8.00h a 14.00h
Dijous: de 8.00h a 14.00h i de 17.00h a 20.00h (**)
Divendres:de 8.00h a 20.30h
Dissabte: de 8.00h a 14.30h
(*) Opcional l’obertura de totes les parades, previ compromís anual.
(**) Excepte el mes de juliol i agost, que a la tarda estarà tancat.

2. Establir el següent horari, amb caràcter excepcional, per a la venda al públic del
Mercat Municipal per a l’any 2021:
Dijous, 21 de gener:
Dijous, 1 d’abril:

continuat, de 8.00h a 20.30h
continuat, de 8.00h a 14.00h
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Dimecres, 22 de desembre:
Dijous, 23 de desembre:
Divendres, 24 de desembre:
Dijous, 30 de desembre:
Divendres, 31 de desembre:

de 8.00h a 14.00h i de 17.00h a 20.00h
continuat, de 8.00h a 20.00h
continuat, de 8.00h a 16.00h
continuat, de 8.00h a 20.00h
continuat, de 8.00h a 16.00h

3. Determinar el tancament del Mercat Municipal, d’acord amb el calendari oficial de
dies festius 2021, aprovat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet
del Vallès, dels dies següents:
1, 6 i 22 de gener (Cap d’Any, Reis i Sant Vicenç festa local)
2 i 5 d’abril (Divendres Sant i Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
23 d’agost (Festa Major, festa local)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6, 8 i 25 de desembre (Dia de la Constitució, La Immaculada i Nadal)
4. Traslladar la present resolució als titulars de les parades del Mercat Municipal i
inserir-la al tauler d’anuncis de forma permanent mentre sigui vigent.

La qual cosa es posa en el vostre coneixement als efectes oportuns.
Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]
EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
04/12/2020

Codi segur de verificació: 1b9da52f-5acc-4a70-b046-6518044995f2
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