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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ÀREA FUNCIONAL Comerç
IDENTIFICACIÓ
Aprovació del retorn de les parades de productes no essencials al mercat no sedentari de la
Garriga segons la resolució SLT/716/2021 de 12 de març
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

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
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.”
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.”
Segon. El 8 de gener, es va dictar Resolució d’alcadia ALC/ 11/2021, la qual resolc el següent:
“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. El 16 de gener, la Generalitat de Catalunya aprova la resolució SLT/67/2021, per la
qual es prorroguen les mesures en matèria de salut publica per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/1/2021 en el territori
de Catalunya. Els marxants de productes no essencials no poden assistir al mercat setmanal.
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Quart. El 22 de gener, la Generalitat de Catalunya aprova la resolució SLT/133/2021, per la
qual es prorroguen les mesures en matèria de salut publica per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/1/2021 en el territori
de Catalunya. Els marxants de productes no essencials no poden assistir al mercat setmanal.
Cinquè. El 5 de febrer, la Generalitat de Catalunya aprova la resolució SLT/275/2021, per la
que es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19. Els marxants de productes no essencials no poden
assistir al mercat setmanal.
Sisè. El 19 de febrer, la Generalitat de Catalunya aprova la resolució SLT/436/2021, per la que
es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19. Els marxants de productes no essencials no poden assistir al
mercat setmanal.
Setè. El 26 de febrer, la Generalitat de Catalunya aprova la resolució SLT/516/2021, per la
que es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19. Els marxants de productes no essencials no poden
assistir al mercat setmanal.
Vuitè. El 5 de març, la Generalitat de Catalunya aprova la resolució SLT/612/2021, 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 de COVID-19. Els marxants no essencials no
poden assistir al mercat setmanal.
Novè. El 12 de març, la Generalitat de Catalunya aprova la Resolució SLT/716/2021, per la
qual es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19:
Article 9: empreses de serveis i comerç minorista detalla no limitant cap activitat comercial
en cap de setmana:
“...L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall queda
condicionada als requisits següents:
a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
c) En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800
metres quadrats, que acotin l'espai d'obertura al públic a l'esmentada superfície
i redueixin l'aforament al 30% del que correspondria segons l'aforament total
permès per llicència o autorització de l'activitat aplicat a aquesta superfície.
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d) Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de
prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial
de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT”.
Article 18: Congressos, convencions, fires comercials i festes majors detalla:
“... L'activitat dels mercats no sedentaris i les fires de mercat resta 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”.
Desè. El 16 de març, la tècnica mitjana de promoció Econòmica i la tècnica auxiliar de
mercat han emès informe on proposen :
-

“L’autorització per a les parades del sector no alimentari per tal d’incorporar-se al
mercat setmanal de dissabtes d’acord amb el que es disposa a la resolució
SLT716/2021 ocupant els espais que havien ocupat abans de la resolució SLT/1/2021,
de 4 de gener.

-

L’adequació de l’espai d’acord amb la tornada a la ubicació de les parades al carrer de
Nostra Sra. de la Salut.

-

Avisar als veïns afectats per la ubicació de les parades del mercat perquè surtin pel
carrer Sant Lluís i en cas d’entrada pel carrer Doma. Assabentar-ne la policia local.

-

Garantir el compliment de la normativa amb la contractació del personal de suport.

-

Traslladar a les àrees de Seguretat Ciutadana i Via Pública per al seu coneixement.”

Onzè. Consta a l’expedient plànol de la distribució de les parades del mercat. Document
aupac núm. 28914/2021
FONAMENTS JURÍDICS
Resolució SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es modifiquen les mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 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

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

3/4

Codi de verificació
485O4L2E3G0V262F0Y92
Procediment
2624 Gestió dels mercats municipals
Expedient núm.
Document
105/2021
27924/2021

F_RESOLUCION

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
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RESOLC
Primer. Avocar puntualment aquesta competència i autoritzar la incorporació de les parades
del sector no alimentari a partir del proper dissabte 20 del corrent, a emplaçat al carrer
Nostra Senyora de la Salut.
Segon. Disposar el retorn de la distribució de les parades del mercat no sedentari de la
Garriga a allò establert abans de la resolució SLT/1/2021, de 4 de gener del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, amb limitació perimetral i amb un aforament màxim del
30% de la seva capacitat.
Tercer. Disposar l’adequació de l’espai destinat al mercat no sedentari d’acord amb l’ampliació
establerta en els apartats anteriors, i d’acord amb la distribució de parades d’acord amb el
plànol que consta en l’expedient amb document de referència 28914/2021.
Quart. Traslladar a les àrees de Seguretat Ciutadana i Via Publica la present Resolució als
efectes que es duguin a terme els canvis necessaris en matèria de trànsit i circulació de vehicles
dels carrers afectats, i per tal de donar la màxima difusió als veïns dels carrers circumdants
Cinquè. . Publicar la present Resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament i al tauler d’edictes
electrònic ( e tauler) així com el plànol de nova delimitació i distribució de parades que consta a
l’expedient.
Sisè. Publicar la present Resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Setè. 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
19-03-2021 10:57:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
19-03-2021 11:20:00
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