Exp.associat:AG1/G108/19/01
AG24/G108/19/01
RSN/SBM

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DE LA REDACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE
MERCATS

DE

VENDA

NO

SEDENTÀRIA

AL

TERME

MUNICIPAL

DE

TORREDEMBARRA.

Sessió:

4 / 2019

Dia:

15 de gener de 2020

Hora:

10:00h.

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.
Sra. Noelia González Torrano , en representació del grup
municipal Cs.
Sr. Salvador Balcells Mas. Enginyer municipal

Sra. Montserrat Córcoles Martí en qualitat de tècnica assessora.
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 les actes de les sessions corresponents als dies 10 i 18
de desembre de 2019:
Reunides les persones a dalt a relacionades es mostren conformes a l’aprovació de
les actes l’acta de la sessió anterior.
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SEGON.- Estudi de l’esborrany de l’ordenança de mercats no sedentaris al terme
municipal de Torredembarra
Es reprèn l’estudi de l’ordenança.
Annex I
Com a primer punt s’obre el debat sobre el fet de que hi han dos mercats, el de
brocanters i el d’antiguitats i col·leccionisme, en dos emplaçaments diferents però amb
una oferta de productes molt similar.
Es proposa l’opció d’unificar aquests dos mercats en un, i situar-lo en la zona del
carrer Ample, Joan Güell i Pl. Del Castell.
Es posa de manifest que en l’actualitat les parades que s’instal·len a la zona de la Pl.
de Mossèn Joaquim Boronat no ho fan d’una forma regular ates que s’instal·len un
dissabte si, altres no, sense tenir una continuïtat ni regularitat.
Es valora l’opció d’establir una temporada d’estiu per a la instal·lació de parades
d’artesania però finalment es decideix deixar l’emplaçament lliure a la plaça per a
potenciar actes i esdeveniments municipals ates que es considera que l’oferta
comercial de la zona és suficient i que l’ajuntament ja disposa de mercat de parades
d’artesania a la zona de la platja.

En relació al mercat de fruita que es desenvolupa en l’àmbit del carrer Capella / Pl. de
Mossèn Joaquim Boronat s’ha de concretar el número de parades que es poden
establir i els metres a ocupar.
La secretària manifesta que al departament d’activitats es va personar un veí del carrer
Capella que té una sortida de garatge la qual a vegades obstaculitzen amb les parades
i no pot sortir del garatge. S’acorda prendre les mesures oportunes per tal de garantir
l’entrada i sortida de vehicles del veí afectat.
Es proposa en un primer terme establir 4 mòduls de 5 metres per 5 metres a la zona
del carrer Capella i 2 mòduls de 5 metres per 5 metres a la Pl. Antoni Roig Copons
(davant establiment Fraga de Baix a Mar). Aquestes mides s’acabaran de concretar
amb mesuraments dels espais a ocupar.
Definició dels productes que es podran vendre al Mercat de Brocanters, antiguitats i
col·leccionisme:
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Brocanters: venda de productes de segona ma amb una antiguitats entre 50 i cent
anys.
Per part de la Sra. Nuria Batet es proposa cercar informació en relació a si hi ha una
associació reconeguda per la Generalitat que atorgui algun tipus de distintiu per aquest
gremi a efectes de garantir la qualitat dels productes oferts.

Annex II
Grup de productes autoritzats
Es fa una lectura de la proposta realitzada pel tècnic municipal que principalment recull
la realitat actual del mercat.
El Sr. Garcia proposa del grup 3. Equipament de la persona treure de la definició la
venda de bens usats, la resta d’assistents manifesten el seu acord a la proposta.
La Sra. Nuria Batet proposa ajustar els percentatges que serien els següents:
Grup 2 Equipament de la llar : 10 -15
Grup 3 Equipament de la persona: 15-20

En relació a la situació que el dia de mercat coincideixi en dia festiu es manté la
proposta que no s’instal·li amb l’excepció de que si ho sol·licita un mínim del 50 % dels
paradistes, l’ajuntament pot valorar la seva autorització que haurà de ser sol·licitada i
autoritzada de forma prèvia.

Es recorda que es redueixen els metres a autoritzar a 700 per garantir que en el cas
que s’hagi de traslladar el mercat es puguin reubicar totes les parades autoritzades.

La secretària proposa fer un resum de les modificacions més significatives incloses a
l’esborrany.
En la lectura de l’art. 9.9 Requisits per a l’obtenció de l’autorització per exercir la
venda. Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament
de Torredembarra sorgeix el dubte de si aquest concepte inclou també les sancions o
si només es correspon a impostos, taxes i contribucions especials.
Es proposa fer la consulta al Tresorer municipal.
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Al capítol III. Regulació dels mercats ocasionals mancava determinar els espais
destinats a aquest us.
S’estableix introduir a l’Annex III els següents espais:
Plaça Can Llovet
Pl. Aragó
Aparcament “Mañé i Flaquer”
Pl. de les Monges
Es proposa deixar obert a altres espais a estudiar depenent de la tipologia de la
mostra.

Essent les 10,55h la Sra. Montserrat Córcoles disculpa la seva absència.
Essent les 11,15h el Sr. Jose Garcia es disculpa i marxa de la comissió atès que té
altres compromisos.

Es proposa tancar amb aquesta sessió l’estudi de l’ordenança i sol·licitar informe al
Secretari municipal per portar al proper ple l’aprovació inicial. En tot cas si hi ha algun
aspecte més a comentar es podríem tornar a reunir.

Es torna a obrir el debat en relació a la instal·lació de parades a la Pl. Mossèn Joaquim
Boronat. Per part de la Sra. Nuria Batet es proposa deixar l’espai lliure per fomentar-lo
més com un espai destinat a actes i esdeveniments promocionats per l’ajuntament.
A més a més a l’estiu ja hi ha un mercat d’artesania que s’autoritza al passeig marítim.

El regidor fa un petit resum de les actuacions a portar a terme amb les parades actuals
del mercat.

No havent més assumptes dels què tractar, el President, essent les 11:20 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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