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Aprovació de la modificació temporal de la ubicació de parades i extensió dels límits del
mercat
ANTECEDENTS
Primer. El Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19, va comportar que el
mercat de venda no sedentària quedés suspès a excepció de les parades d’aliments frescos,
en virtut de les resolucions SLT720/2020, d’11 de març i SLT720/2020, de 13 de març del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per les quals, els mercats de venda no
sedentària, anomenats també mercats setmanals, podran realitzar la seva activitat de
subministrament de productes frescos a l'aire lliure, mentre no hi hagi una indicació
expressa per l'autoritat competent, i sempre i quan es garanteixi les mesures de
distanciament social.
Segon. L’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades
restriccions d’àmbit nacional, establertes un cop efectuada la declaració de l’estat d’alarma
en aplicació de la fase 1 del Pla. A través d’aquesta Ordre es regula l’aplicació de la fase 1 en
la reobertura dels mercats de venda no sedentària, per a tots aquells territoris que es trobin
en aquesta fase.
Tercer. Específicament en relació als mercats de venda no sedentària, l’Ordre 399/2020, de 9
de maig, preveu la possibilitat de reiniciar la seva activitat en la Fase 1. Concretament, i
d’acord al seu article 10.6:
- La decisió en relació al reinici de l’activitat correspon als ajuntaments, havent de
comunicar aquesta decisió al Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya.
- Preferència dels productes alimentaris i de primera necessitat, tot garantint la no
manipulació per part dels consumidors.
- Els requisits que els Ajuntaments hauran de complir per a la reobertura dels
mercats de venda no sedentària són els següents:
 Delimitació de la superfície del mercat, que permeti realitzar
 Control de l’aforament (1/3 de l’aforament habitual en aquesta fase)
 Distanciament entre les parades de 2 metres
 Limitació al 25% de les parades habituals (Fase 1).
Atès que en aquesta Fase 1 s’haurà de limitar al 25% de les parades habituals i un
control de l’aforament inferior a 1/3 de l’aforament habitual, els ajuntaments podran
augmentar la superfície habilitada per l’exercici de l’activitat sempre i quan
s’estableixi un efecte equivalent a la limitació.
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Quart. El municipi de la Garriga té la possibilitat d’acollir-se al darrer apartat del punt 3 per
el qual hi ha superfície suficient per mantenir totes les parades amb un efecte equivalent a la
restricció del 25% mitjançant l’increment de la superfície del mercat amb la incorporació de
la Plaça Can Dachs, Plaça de les Oliveres, Carrer Nostra Senyora de la Salut, Plaça Josep
Maurí Serra, plaça del Silenci i entorns de l’EMM i de l’Auditori de Música.
Cinquè. El 5 de juny, la tècnica mitjana de Promoció econòmica ha emès informe tècnic ,
d’acord amb les indicacions de l’auxiliar tècnic del mercat, amb les conclusions següents:
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<< (...) per el correcte funcionament del mercat és necessari el suport de:
-

2 persones al moment del muntatge i col·locació de les infraestructures que marquen
el límit perimetral del mercat
4 persones en horari de funcionament del mercat per garantí el compliment de les
mesures
Dotació de 4 policies per tasques de suport als accessos
Que, d’altra manera no és aconsellable dur a terme el mercat en aquestes condicions
ja que no e podria garantir la seguretat.
I proposa:
1. Ampliació dels límits del mercat establerts en l’Ordenança Reguladora del Mercat
no sedentari de la Garriga als següents indrets: Plaça de les Oliveres, Carrer
Nostra Senyora de la Salut, Plaça Josep Maurí Serra, plaça del Silenci i entorns de
l’EMM i de l’Auditori de Música.
2. Aprovació canvi d’ubicació de parades com es grafia al plànol adjunt.
3. Adhesió al protocol seguretat adjunt.
4. Aprovació del tancament perimetral del mercat i els accessos al mateix ubicats a:
- Plaça de l’Església/carrer Centre (costat ajuntament)
- Passeig dels Til·lers davant el número 13
- Passeig dels Til·lers/Plaça de les Oliveres
- Plaça del Silenci/carrer Nostra Senyora de la Salut
5. Aprovació de l’horari de venda de productes que serà de 8.30 a 14.00 h
6. Limitar l’aforament al mercat de 506 persones
7. L’ús exclusiu de tanques i cintes necessàries per al perímetre del mercat i de les
parades de fruita
8. L’aprovació d’un equip de neteja extra per a cobrir l’ampliació perimetral del
mercat
9. L’aprovació de personal necessari per al control intern i perimetral del mercat de
7.00 a les 14.00 dels dissabtes.
10. Promoure l’entrada de les parades no alimentàries en dues fases, el 50% de les
parades que tinguin voluntat de tornar el mercat el proper dissabte 6 de juny, i la
totalitat de les parades dissabte 13 de juny. Serà la delegació de marxants qui
indicarà l’orde d’entrada de les parades.
11. Establir que el no compliment amb els requisits establerts per la normativa
vigent i les recomanacions de l’ajuntament pot ser motiu d’expulsió al mercat.
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La durada de les mesures proposades haurà de ser fins que s’estimi
oportú per les autoritats competents. >>
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Sisè. Consta en l’expedient el document 46699/2020 anomenat “PROTOCOL DE SEGURETAT
I HIGIENE EN MOTIU DE LA COVID-19 EN L’ÀMBIT DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE
LA GARRIGA” en el que es relaciona tot un seguit de mesures de protecció que recopila la
normativa dictada per el Ministeri de Sanitat de l’administració estatal per tal d’evitar la
propagació del COVID-19.
Així mateix, també consta en l’expedient el document 47507/2020 amb la relació de
paradistes autoritzats per el proper 6 de juny, i el document 45708/2020 amb la relació de
paradistes previstos per el dia 13 de juny del corrent.
FONAMENTS JURÍDICS
Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19
Resolucions SLT720/2020, d’11 de març i SLT720/2020, de 13 de març del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, per les quals, els mercats de venda no sedentària,
anomenats també mercats setmanals, podran realitzar la seva activitat de subministrament
de productes frescos a l'aire lliure, mentre no hi hagi una indicació expressa per l'autoritat
competent, i sempre i quan es garanteixi les mesures de distanciament social.
Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions
d’àmbit nacional, establertes un cop efectuada la declaració de l’estat d’alarma en aplicació
de la fase 1 del Pla
Ordenança reguladora del Marcat no sedentari de la Garriga.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb
l’article 53 del DL 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Vist que aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 28 de juny de 2019 però tenint en compte la urgència de l’actuació alcaldia pot
avocar puntualment aquesta competència, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, de
Règim jurídic del sector públic.
L’article 116 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l’òrgan delegant
podrà avocar en qualsevol moment la competència delegada, de conformitat amb la
legislació vigent de procediment administratiu comú.
Per tot això
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RESOLC
Primer. Avocar puntualment aquesta competència i aprovar l’ampliació temporal dels límits
del mercat no sedentari de la Garriga als següents indrets: Plaça Can Dachs, Plaça de les
Oliveres, Carrer Nostra Senyora de la Salut, Plaça Josep Maurí Serra, plaça del Silenci i
entorns de l’EMM i de l’Auditori de Música
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Segon. Aprovar el canvi temporal d’ubicació de parades del mercat setmanal no sedentari
d’acord amb les mesures proposades en l’informe tècnic transcrit en la part expositiva
d’aquesta resolució.
Tercer. Autoritzar la instal·lació de les parades per el proper 6 de juny del corrent d’acord
amb la relació que consta en el document intern 47507/2020.
Quart. Donar conformitat al “PROTOCOL DE SEGURETAT I HIGIENE EN MOTIU DE LA COVID19 EN L’ÀMBIT DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE LA GARRIGA” que consta en el
document amb referència interna 46699/2020.
Cinquè. Notificar individualment la present resolució als i les paradistes que consten en la
relació del document número 47361/2020, conjuntament amb la còpia del Protocol aprovat
en l’apartat anterior.
Sisè. Publicar la present Resolució al tauler d’anuncis electrònics (E-TAULER) i a la seu
electrònica de l’Ajuntament
Setè. Traslladar al Departament de Comerç, Seguretat ciutadana, Medi Ambient i Via
Pública la present resolució, als efectes de donar compliment a les mesures destinades a la
implantació de l’ampliació temporal del mercat setmanal.
Vuitè. Comunicar la present resolució al Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya.
Novè. Donar compte de la present resolució d’alcaldia en la propera sessió que celebri la
Junta de Govern Local.
Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
05-06-2020 20:35:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
05-06-2020 20:57:00
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