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Regidoria de Serveis i Via Pública 
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Concessions parades mercat municipal i gestió de la taxa (259)
 

Assumpte: Trasllat provisional de 28 parades del mercat a la plaça Josep Barangè pel 
motiu del Covid-19.

Número Expedient: 7/2020/259

Fets:

Es donen per reproduïts en els informes obrants en l'expedient.

Fonaments de dret:

PRIMERA.- REMISSIÓ A L'INFORME JURÍDIC OBRANT A L'EXPEDIENT 
ADMINISTRATIU 

S'invoca la justificació tècnica i jurídica en els següents informes:

 Vist l'informe tècnic del tècnic de serveis i via pública d'1 de setembre de 2020

 Vist l'informe de la cap de servei de Salut Pública i Consum d'1 de setembre de 2020

 Vist l'informe de la tècnica de protecció Civil de 31 d'agost de 2020.

 Vist l'informe jurídic del Director dels Serveis Jurídics de data 2 de setembre de 2020.

SEGONA.- Competència

Vistos els articles 5, 55 bis i 63 de la LLEI 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, per delegació 
de l'Alcaldia efectuada per la resolució núm. E-4310 de 15 de juny de 2019,  
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Resolc

PRIMER.- Incoar expedient que té per objecte executar la RESOLUCIÓ SLT/2094/2020, de 
24 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Canovelles, 
Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) i el Pla d’acció de venda no 
sedentària (Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències 
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 22 de juliol 
de 2020) als efectes de garantir el compliment del paràmetre consistent en que "Tots els 
espais estiguin dissenyats per garantir una superfície de seguretat mínima de 2,5 m2  per 
persona i mantenir sempre una distància d’1,5 metres entre persones" (comú en les dues 
regulacions) i a tal efecte es fa un trasllat provisional de 28 parades a la Plaça Josep 
Barangé.

SEGON.- A l'empara de l'article 53.6 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, ubicar provisionalment les parades que es 
citen en l'apartat següent a l'entorn de la Plaça Barangé i a tal efecte obrir un termini 
d'informació pública, amb exposició d'un anunci del present decret al Butlletí Oficial de la 
Província i la seu electrònica, per un termini de 10 dies a fi i efecte que els titulars de les 
parades del mercat del dijous i la resta de persones interessades puguin consultar la 
documentació i  presentar al-legacions en relació al mercat provisional.

TERCER.- Adoptar la mesura cautelar de traslladar de forma provisional i durant el termini 
en què tingui vigència el Pla d’acció de venda no sedentària (document aprovat pel Comitè 
Tècnic del Pla PROCICAT) les següents 28 parades del mercat del dijous, que s'han 
d’ubicar per sorteig en l'entorn de la Plaça Josep Barangé:

 Al c/ sant Roc les dues parades que hi ha a tocar amb la plaça Maluquer, han de ser 
desplaçades a un altre espai que sigui l’adequat per distàncies de seguretat.

 En la plaça Maluquer, les parades que es troben davant dels números 1 i 3 de la 
plaça no permeten la distància de seguretat descrita anteriorment.

 El mateix es dedueix del pas entre la plaça de l’Església i la plaça de la Porxada. Es 
redueix a una sola filera per assegurar la distància de pas de seguretat. S’aconsella 
treure la filera que afecta a menor nombre de parades.

 El c/ del Rec hauria de reduir una filera, tenint en compte que a més és un carrer 
d’entrada al mercat. . Es redueix a una sola filera per assegurar la distància de pas 
de seguretat. S’aconsella treure la filera que afecta a menor nombre de parades.

 El c/ sant Jaume hauria d’anul·lar una filera de parades per facilitar la mobilitat 
peatonal segons les distàncies del pla d’acció. Les parades afectades són les que es 
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troben entre Sant Josep i plaça Folch i Torres, i el lateral del mercat (entre el 
contenidors i la plaça de la Caserna)

QUART.- L’emplaçament de les noves parades és el que ha resultat del sorteig celebrat el 
dia 2 de setembre de 2020 a les 8.30h h a la Plaça Porxada 4a planta, al servei de 
Secretaria General, segons consta en l’acta aixecada a l’efecte. El sorteig ha respectat les 
següents regles:

A. Objecte.- Sortejar la ubicació de les de les 28 parades que poden obrir a partir del dijous 
3 de setembre i mentre estigui vigent la regulació citada a l'apartat primer.

B. Establir les següents normes de funcionament: 

- A les 8.30h  del dimecres 2 de setembre de 2020 a la Secretaria General, el tècnic de 
mercats i Via Pública i el Director dels Serveis Jurídics així com diferents representants de 
col·lectius del comerç que actuen d'observadors, han procedit al sorteig.

- Es disposa d'un utensili amb les boles que garanteix que el resultat sigui aleatori.

El quadre que obra en l'expedient és el guió.

Funcionament:

 S'escull un únic número a l'atzar i les adjudicacions són seguides amb les següents 
concrecions.

 No s'estableix un règim de rotació de les parades assignades. 

 Indicar que l’ordre de nombre de llicència salta en cas que per impossibilitat física la 
parada no es pugui ubicar.

 Les 28 parades amb el num. de llicència consecutius (amb l’excepció anterior) inclòs 
el nombre que surti al sorteig s’ubiquen en l’odre que marca el plànol adjunt a 
l’expedient.

 Quan per criteris tècnics una parada no es pugui situar en la ubicació que li 
correspon segons l’ordre del plànol adjunt s’ha de reubicar en el següent 
emplaçament tècnicament possible. Com s’ha indicat anteriorment algunes d’aquests 
parades són de la tipologia vehicle botiga el que fa que siguin menys adaptables a 
determinats emplaçaments, a la vegada que existeixen parades que per la seva 
logística de muntatge requereixen de camions de determinades característiques que 
són incompatibles amb determinats emplaçaments.  
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 Quan una parada manifesti per escrit la seva renúncia total o temporal al dret generat 
d’ubicació, es pot reassignar el seu dret a la primera llicència que no disposi del dret 
d’ubicació segons l’ordre establert pel sorteig.    

 S’ha d’estendre una acta i incorporar-se a l'expedient.

 El resultat del sorteig és el publicat en la web municipal i s’ha de comunicar en un 
expedient individualitzat a cada paradista assignant la nova ubicació.

CINQUÈ.- Fer avinent que en cas que no es presentin al·legacions l'expedient es donarà per 
conclòs, desenvolupant-se el mateix de forma provisional amb la publicació d'un anunci als 
efectes que s'interposin els recursos adients.

SISÈ.- Contra els apartats 1, 2 i 5 de la present resolució es poden presentar al·legacions en 
el termini de 10 dies hàbils des de la recepció de la comunicació, mentre que contra els 
apartats 3 i 4 es pot interposar en el termini d'un mes davant l'òrgan que l'ha dictat recurs de 
reposició o alternativament en el termini de dos mesos, recurs contenciós-administratiu 
davant dels jutjats de Barcelona.
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El Secretari General,

Granollers, 03/09/2020

L'Alcalde
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