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Aprovació de la modificació parades assistents al mercat setmanal no sedentari en motiu de les
restriccions imposades per la Resolució SLT/1/2021 de 4 de gener de 2021
ANTECEDENTS
Primer. En data 5 de gener es publica la resolució SLT/1/2021, de 4 de gener per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia COVID19 al territori de Catalunya
Segon. L’article 9, empreses de serveis i comerç minorista estableix al punt dos:

“Se suspèn l’obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret
dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l’annex 2 del decret llei
27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures
urgents per fer front al risc de brots de la COVID19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries,
els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui
quina sigui la seva superfície, a les mesures d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat
pels Òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT.”

Tercer. L’article 18 Congressos, Convencions, fires comercials i festes majors detalla:

“..els mercats no sedentaris i les fires de mercat poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30%
de la capacitat d’aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial
aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta
adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat.”

Quart. A l’espera de comunicat oficial, l’oficina de Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat de Catalunya ha enviat un correu electrònic on avança que en breu es publicarà un
FAQS recollint una sèrie de qüestions per aclarir, i avança que el comitè tècnic del PROCICAT
ha confirmat sobre els mercats no sedentaris en cap de setmana que només podran obrir les
parades de productes essencials per analogia als establiments que poden estar oberts en cap
de setmana.
Cinquè. En compliment de les limitacions establertes per normativa, el mercat no sedentari
de dissabtes a la Garriga ha estat funcionant des del mes de juny amb totes les seves parades,
amb la zona perimetrada i l’aforament limitat al 30% de la seva capacitat.
Sisè. D’acord amb el que estableix la resolució SLT/1/2021 del total de parades del mercat, es
qualifiquen com a essencials les parades:
De la A1 a la A24: Alimentació
C02: Productes per a animals
C03: Plantes i flors
Setè. El 8 de gener, la tècnica mitjana de Promoció Econòmica ha emès informe on conclou:
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“Atenent a les restriccions establertes a la resolució referenciada, el mercat no sedentari de la
Garriga funciona adaptat als requeriments d’aforament i perimetració des del mes de juny.
En compliment de les darreres restriccions establertes cal limitar l’activitat dels marxants a les
activitats considerades essencials.
Per tant, es proposa:
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Limitar el permís per a muntar als titulars de les parades del mercat no sedentari de
dissabte a les parades: De la A01 a la A24, sector alimentació, C02, productes per
animals, C03, plantes i flors, mentre siguin vigents les restriccions establertes a la
resolució SLT/1/2021
Mantenir la perimetració i control d’aforament adaptat a l’espai que ocupen les
parades”

FONAMENTS JURÍDICS
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID19 al
territori de Catalunya
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 de les Entitats Locals,
aprovat per R.D.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
RESOLC
Primer. Avocar puntualment aquesta competència i aprovar limitar el permís per a muntar als
titulars de les parades del mercat no sedentari de dissabte a les parades: De la A01 a la A24,
sector alimentació, C02, productes per animals, C03, plantes i flors, mentre siguin vigents les
restriccions establertes a la resolució SLT/1/2021, i mantenir la perimetració i control
d’aforament adaptat a l’espai que ocupen les parades
Segon. Notificar el present acord a les persones interessades mitjançant publicació de la
present Resolució al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament ( e tauler) de conformitat amb
la legislació vigent.
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Tercer. Publicar la present Resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Quart. Traslladar a les àrees de Seguretat Ciutadana i Via Pública per al seu coneixement la
present resolució.
Quart. Donar compte de la present resolució d’alcaldia en la propera sessió que celebri la Junta
de Govern Local.
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Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
08-01-2021 17:51:00

Signat digitalment per:
El Secretari, PDS del Secretari
(Resolució Alcaldia de 29 de setembre
de 2018). El vicesecretari
Joaquím Rosell López
08-01-2021 18:22:00
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