
 
 
 
 
 
 

 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR 
RESPECTE LA CESSIÓ D'USOS DEL MERCAT VELL 
 
Degut a l'acord de la Junta de Govern del 24 de març de 2010, es va atorgar la cessió del 
local de Plaça Ajuntament 11-12, conegut popularment com a Mercat Vell a l'empresa 
Bacardi España, SA, en condicions veritablement molt favorables a l'empresa privada 
anomenada. Com a compensació aquesta empresa es comprometia a realitzar algunes 
tasques de promoció de la vila entre d'altres, l'aplicació de les quals són de dubtós èxit per 
a la nostra vila. 
 
Cal tenir en consideració a més, que l'empresa Bacardi España,SA és la representació 
estatal d'una poderosa multinacional, amb prou poder econòmic per a establir-se per la 
seva conta a la nostra vila si aquest hagués estat el seu desig, i per tant que no 
necessitava, ni necessita dels favors del govern municipal per tal de poder dur a terme la 
publicitat de la seva marca, objectiu únic real del establiment col·locat en el local cedit per 
el nostre ajuntament. 
 
Cal tenir en consideració que, a més, locals com el abans anomenats són necessaris per 
la vida cultural, associativa i social de la nostra vila, i serien de molt més en profit en mans 
d'entitats que realment vetllessin per els interessos de la nostra cultura i la nostra vila. 
Aspecte, avui molt més important que en altres moments degut a les brutals retallades 
que estan patint moltes de les associacions sense ànim de lucre que treballen en diferents 
camps al nostre .  
  
És per tot això que, davant la arribada de la data de possible renovació del contracte de 
cessió d'aquest espai a l'empresa privada Bacardi España,SA, des de la Candidatura de 
Unitat Popular volem que s'aprovin els següents acords: 
 
ACORDS:  
 

1. Rescindir per part de l'Ajuntament el contracte de concessió del local de la 
Plaça de l'Ajuntament 11-12, conegut popularment com a Mercat Vell, a 
l'empresa privada Bacardi España,SA, aprofitant la imminent revisió del 
contracte. 
 

2. Buscar per al local de Plaça de l'Ajuntament 11-12 usos de major utilitat per a 
la nostra vila en acord amb les diferents entitats sense ànim de lucre que en 
ella treballen, segons les necessitats dels diferents àmbits, i obrint un procés 
realment participatiu entre les diferents entitats. 

 
3. Fer arribar aquests acords a l'empresa privada Bacardi España,SA. 

 
4. Fer arribar aquests acords a les diferents associacions de Sitges i encetar 

des de l'àrea de participació ciutadana un procés obert per als objectius 
abans descrits. 


