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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària del dia 29 de juny de 2020, i segons
consta a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:
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IDENTIFICACIÓ
Modificació del festius 2020 per obertura comerços, aprovats per JGL el 21/10/2019 , atès
que no s'han pogut gaudir per l'estat d'alarma per la COVID-19
ANTECEDENTS DE FET
Primer. D'acord amb el procediment previst a l'Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la
qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en
diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021 (DOGC núm. 7910, de data 4.7.2019), en JGL
23/1050/2019, l’Ajuntament de la Garriga va aprovar la designació de les dates del calendari
de festius amb obertura comercial autoritzada, aplicable al nostre municipi, segons consta
en la Resolució EMC/3613/2019, de 27 de desembre, per la que es publiquen les dades
afegides i/o substituïdes al calendari de festius amb obertura comercial autoritzada de
diversos municipis per a l'any 2020 (DOGC núm. 8039, de data 10.01.2020).
Les dates aprovades com a festius amb obertura dels establiments comercials, a La Garriga
són: 14 de juny: Dia de Corpus, 3 d’agost: Festa Major.
Segon. L'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i de les
normes de desenvolupament, amb les corresponents pròrrogues ha comportat que, per
causa de força major -protecció de la salut pública-, la majoria d'establiments comercials
han hagut de romandre tancats al públic o no han pogut, i en general encara no poden,
desenvolupar la seva activitat amb normalitat.
Tercer. El festiu amb obertura comercial autoritzada designat per l’Ajuntament de la Garriga
14 de juny: Dia de Corpus, s'ha vist afectat per la situació d’estat d’alarma, i per tant, ha
esdevingut una data que, per causa de força major, no ha estat possible l'obertura
extraordinària dels establiments comercials, tal i com inicialment estava prevista, amb la
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qual cosa, el nombre de dies festius amb obertura comercial autoritzada per a l'any 2020
seria "de facto" inferior als deu (vuit més dos), que determina l'article 36.2.c) de la Llei
18/2017, d'1 d'agost de comerç, serveis i fires.
Quart. La Directora General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Montserrat
Vilalta i Cambra, en data 3 de juny, va emetre un comunicat que feia avinent que els
ajuntaments, si ho consideren oportú, i previ acord adoptat per l'òrgan competent, poden
substituir els festius amb obertura comercial autoritzada inicialment designats, que
s'escaiguin dins el període comprès entre el 15 de març i el 30 de juny de 2020, ambdós
inclosos, que figurin en l'esmentada Resolució EMC/3613/2019, de 27 de desembre o en la
seva correcció d'errades publicada al DOGC núm. 8075 de data 2.3.2020.
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El termini per comunicar aquestes substitucions a la Direcció General de Comerç finalitza el
dia 30 de juny de 2020, i la comunicació s'ha d'efectuar mitjançant escrit signat pel
responsable de l’Ajuntament que pertoqui, i s'ha de trametre a la Direcció General de
Comerç mitjançant la plataforma EACAT.
Cinquè. El 25 de juny, la tècnica mitjana de Promoció Econòmica, ha emès informe on
conclou que un cop consultat el calendari de diumenges i festius per a l’any 2020 i
consensuat amb el sector comercial del municipi es considera oportú establir com nou
diumenges i dia festiu de més, a l’àmbit territorial municipal de la Garriga, a canvi del dia de
Corpus que no es va poder celebrar i d’acord amb la normativa vigent, el dia 6 de setembre,
en què es preveu celebrar una nova edició de la Botiga la Carrer.
FONAMENTS JURÍDICS
Llei 18/2017 de 01/08/2017 de comerç, serveis i fires
Ordre EMC/129/2019, del 28/06/2019, per la qual estableix el calendari d’obertura dels
establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021
L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, essent l’alcaldessa
l’òrgan competent per a la seva aprovació d’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
No obstant això, l’adopció d’aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l'alcaldessa d'aquest Ajuntament mitjançant
Decret ALC/1044/2019 de data 28 de juny 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 9 de juliol de 2019.
Per tot això, d’acord amb els antecedents de fet i de dret exposats, vist el contingut de
l’expedient de referència i en exercici de les competències delegades per l’alcaldia s’adopta
el següent
ACORD:
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Primer. Aprovar la data del diumenge 6 de setembre de 2020, com a data permesa
d’obertura dels establiments en diumenge i festius per a l’any 2020, en substitució del 14 de
juny de 2020, que va ser aprovada inicialment per Junta de Govern Local el 21 d’octubre de
2019, i en la qual no ha estat possible obrir d’acord amb els fets exposats en aquesta
proposta.
Segon. Comunicar a la Direcció General de Comerç, la voluntat de fixar la data de diumenge
6 de setembre de 2020 com a data permesa d’obertura, en substitució del dia 14 de juny de
2020. D’acord amb l’exposat al fet quart, aquesta comunicació s'ha d'efectuar mitjançant
escrit signat pel responsable de l’Ajuntament que pertoqui, i s'ha de trametre a la Direcció
General de Comerç mitjançant la plataforma EACAT, dins del termini establert que és fins al
30 de juny de 2020.
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Tercer. Notificar-ho a l’ASIC, Agrupació de Serveis i Comerciants de la Garriga, així com a la
resta d’interessats que consten a l’expedient mitjançant e NOTUM.
Quart. Publicar el present acord a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de
Transparència de l’Ajuntament de la Garriga i exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (eTAULER) municipal.
Cinquè. Traslladar-ho a l’Àrea de comerç per al seu coneixement.

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,

Vist i plau,
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Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
30-06-2020 08:59:00

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
30-06-2020 10:55:00

Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat

3/3

