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ACTA DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DE LA REDACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE
MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA AL TERME MUNICIPAL DE
TORREDEMBARRA.
Sessió:

2 / 2019

Dia:

10 de desembre de 2019

Hora:

12:40h.

Lloc:

Sala de juntes a la segona planta de l’edifici consistorial de Torredembarra.

Assistents:
President:

Sr. Josep Maria Guasch Gibert, Regidor d’Activitats, com
a president de la comissió d’Estudi per delegació del Sr.
Alcalde

Vocals:
Sra. Núria Batet Miracle, en representació del grup
municipal ERC
Sr. Jose García González, en representació del grup
municipal PSC.
Sr. Salvador Balcells Mas. Enginyer municipal

Sra. Montserrat Córcoles Martí en qualitat de tècnica assessora.
Excusa la seva assistència la Sra. Sra. Noelia González Torrano , en representació del
grup municipal Cs.
Actua com a secretària de la comissió la Sra. Regina Sánchez Niembro, funcionària
de l’Ajuntament. Cap d’unitat d’Activitats.
Un cop comprovat que existeix el quòrum que demana l’article 112.2 del Text Refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril),
el President de la Comissió obre la sessió i es passa a l’examen i consideració dels
assumptes compresos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria.
PRIMER.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Reunides les persones a dalt a relacionades, el Sr. Garcia manifesta les següents
apreciacions:
-Manca incloure a l’acta la menció específica de la prohibició de venda d’animals vius.
Es rectifica l’omissió i s’incorpora a l’esborrany d’ordenança.
-No consta la proposta de reducció del termini de 15 anys de vigència de les
concessions.
A la pàgina 2 de l’acta es contempla la proposta d’estudiar jurídicament l’article 12.
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Per la resta de punts es mostren conformes a l’aprovació de l’acta de la sessió
anterior.
SEGON.- Estudi de l’esborrany de l’ordenança de mercats no sedentaris al terme
municipal de Torredembarra.
La secretària de la comissió proposa la lectura dels articles de l’esborrany per a que la
comissió faci les aportacions que estimi pertinents i proposi una nova redacció dels
articles a modificar en els termes que s’acordin.
En relació als articles que no fa esment la present acta el redactat no es modifica.
Article 3
Valoració de donar el servei al mercat d’instal·lació d’un WC
L’enginyer municipal posa de manifest que es un servei que es podria valorar donar
per part de l’ajuntament atès que li han arribat queixes dels bars colindants que
manifesten que es fa un ús dels seus WC.
La resta de membres de la comissió opinen que el fet de desenvolupar-se el mercat a
prop dels seus establiments també genera una major afluència de clients.
El fet d’instal·lar un WC suposa una despesa per l’ajuntament.
Es proposa deixar oberta aquesta possibilitat i acabar de definir a les bases de la
licitació
Article 5.
En relació als dies de celebració, en el cas que sigui festiu es proposa la celebració del
mercat el dia anterior sempre que no sigui festiu que llavors passarà a ser el dia
posterior. S’aprovarà en el calendari anual.
Article 8
En relació a la ubicació de les parades s’aporta plànol A (ubicació actual del mercat) i
plànol B (alternativa aparcament ZEM i carrers colindants)
Es comenta que el vial que dona continuïtat amb la ctra de la Riera de Gaià i carrer
Hort de l’Oca és molt estret i no contempla la instal·lació de parades fet que comporta
que el mercat no tingui una continuïtat. Es debaten varies propostes alternatives com
posar les parades a la calçada i que l’accés a les mateixes pels usuaris sigui des de
les voreres i eliminar el tram confrontant amb la part del darrera del col·legi Antoni
Roig.
Es valoren diferents propostes que no es concreten atès que en cas de que es doni
aquesta incidència es valorarà la millor opció que es disposi en aquell moment.
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Article 17. Extinció de l’autorització:
En comptes d’establir l’extinció per quatre impagaments en diversos rebuts periòdics, o
dos o més quan el cobrament es realitzi en un únic rebut anual, proposa que els
pagaments siguin trimestrals i davant dos impagaments procedir a incoar el
procediment corresponent d’extinció de l’autorització.
Es proposa la possibilitat d’establir una bonificació per les parades que facin el
pagament anual.
Per tal d’establir els barems de preus es proposa estudiar els preus de mercats
similars de municipis colindants.
S’haurà de consensuar amb el tresorer municipal la gestió dels rebuts per que sigui
àgil i eficaç.
Article 18 Vacances i dies d’absència:
Valorar jurídicament com es tracten les absències.
Es proposa treure del redactat que les vacances es faran a l’agost si no es diu altra
cosa.
Es proposa afegir al redactat:
... per malaltia o per vacances haurà de notificar a l’ajuntament aquesta circumstància i
el nom de la persona que exercirà l’activitat “ en cas que hi hagi suplència”
Es consideren absències justificades “del titular de la parada”....
Article 22. Organització de mercats per tercers
Per part de la Sra. Núria Batet es proposa que només és permeti la realització de
mercats a associacions de Torredembarra.
S’obre el debat en el sentit de deixar millor la paraula “preferentment” de
Torredembarra.
Es comenta deixar més obert el concepte ates que donat el cas en que hi hagués una
possible iniciativa d’associacions de fora de Torredembarra que resultes atractiva per
al municipi es pogués deixar realitzar.
Article 34. Horaris de muntatge i desmuntatge de les parades
Es proposa incloure la possibilitat de deixar estacionar les furgonetes o vehicles
sempre i quan formin part de la parada. (magatzem de material / vestidors...)
Article 36. Drets i Obligacions
Es reitera la importància d’incorporar la recollida selectiva de les deixalles generades.
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Article 37. Prohibicions de les Parades
A banda d’afegir la prohibició del punt g) venda de productes falsificats, es reitera la
voluntat de fer constar un nou punt, el h) prohibició de venda d’animals vius.
Article 39. Vigilància, gestió, i control durant la celebració del mercat:
Es comenta el tema dels recursos per a fer inspeccions sanitàries. L’ajuntament té la
competència en aquesta matèria però no disposem de personal tècnic qualificat
(veterinari) per realitzar aquest tipus d’inspeccions. Tenim un conveni amb els serveis
territorials de Sanitat a Tarragona que fan inspeccions de forma puntual.
Es proposa valorar la possibilitat de licitar aquest servei.
Article 41. Infraccions
Es comenta que el seguiment es realitza per part de la Policia Local i que es realitzen
intervencions coordinades amb la guardià civil per temes de falsificacions, contractes
irregulars...
Però no es fa seguiment a nivell administratiu de les parades.

Article 42. Intervenció dels productes en cas d’infracció
Es proposa deixar només el primer paràgraf atès que es considera que és una acció
judicial.
Article 43. Sancions
Es proposa incloure el concepte “advertiment” a les lleus en primera instància i la
possibilitat d’introduir la prestació substitutòria de la pena per compensar les sancions
econòmiques.
Per part dels assistents es proposa una nova reunió de la comissió pel proper dia 17
de desembre a les 09,00h per tal de seguir treballant en les modificacions a incloure
en l’ordenança.
No havent més assumptes dels què tractar, el President, essent les 14:15 h hores del
dia indicat al principi, dóna per aixecada la sessió de la qual cosa, com a Secretària,
en dono fe.
La secretària de la comissió

El president de la comissió

Regina Sánchez Niembro

Josep Maria Guasch Gibert
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