
AJUNTAMENT DE BARCELONA – INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS 

ANUNCI 

 

La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament, en sessió del dia 10 de juliol de 2018, 
adoptà el següent acord:  
 
“APROVAR inicialment la modificació parcial del Text Refós de l’Ordenança municipal de 
Mercats de Barcelona (TROM), aprovat pel Consell Municipal en data 28 de novembre 
de 2008 i modificat parcialment en data 28 de juny de 2013, exclusivament en els articles 
i redactat segons la redacció que consta a l’expedient, i DONAR el tràmit d’informació 
pública durant el període de trenta dies hàbils, a comptar des l’endemà de la publicació 
d’aquest acord en el BOP de Barcelona i en el web de l’Ajuntament, per a què les persones 
i entitats que així ho estimin convenient, puguin presentar al·legacions o suggeriments 
al seu redactat.” 
 
En conseqüència, s’obre un període d’informació pública des de l’endemà de la 

publicació d’aquest anunci per a que totes les persones interessades puguin presentar 

les al·legacions o suggeriments que considerin oportuns.  

Atès que, per algunes persones o entitats, el termini de trenta dies hàbils pot coincidir 

amb període de vacances, s’estableix com a darrer dia hàbil per a presentar al·legacions 

o suggeriments el dilluns 17 (disset) de setembre d’enguany.  

Les persones que vulguin consultar l’expedient administratiu, el tenen a la seva 

disposició en la Secretaria Delegada de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 

situat al carrer Gran de Sant Andreu número 200, planta 1a de Barcelona (08030), en 

horari de 08:30h a 14:30h., de dilluns a divendres.  

Per a presentar al·legacions o suggeriments cal seguir el procediment i horari establerts 

per a cadascuna de les oficines – registre de l’Ajuntament de Barcelona. També es poden 

presentar davant l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Tanmateix es pot utilitzar 

qualsevol altre mitjà admès en dret.  

La qual cosa es manifesta als efectes oportuns.  

Barcelona, 26 de juliol de 2018 

 

Manel Armengol i Jornet 

Secretari Delegat 

 


