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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:

3 / 2019

Dia:

18 de desembre de 2019

Hora:

10:35h.

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.
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PRIMER.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Estudi de l’esborrany de
l’ordenança de mercats no sedentaris al terme municipal de Torredembarra.
Reunides les persones a dalt a relacionades, el president de la Comissió, Sr. Guasch
posa en coneixement de la resta de membres que es va mantenir una reunió amb la
secretària de l’associació de Marxants de la Província de Tarragona per tal d’establir
uns compromisos de pagament del deute pendent d’ingressar. La secretària de
l’associació trasllada a la corporació que hi ha una quantitat important de paradistes
que no paguen la quota corresponent.
En l’esmentada reunió es proposa que, abans de finalitzar el mes de gener,
l’associació de Marxants ens passarà un llistat dels paradistes que estiguin al corrent
del pagament.
Durant el mes de febrer es preveu que només s’instal·lin els paradistes que estiguin al
corrent del pagament amb l’Associació de Marxants de la Província de Tarragona.
En cas de no pagar el deute existent es valorarà gestionar des del Departament de
Tresoreria el cobrament del mateix.

Fets els comentaris anteriorment exposats es reprèn la valoració de l’esborrany de
l’ordenança partint del punt on es va finalitzar a l’anterior sessió:

En relació als articles que no fa esment en la present acta el redactat no es modifica.

Es continua amb 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:
Annex I
Condicions dels Mercats periòdics i ocasionals
a) Mercat setmanal dimarts:
Es debat el fet de que es pot donar el cas que algun dimarts sigui festiu, llavors es
planteja el dubte de si traslladar el dia de mercat al dia anterior o posterior, també
es qüestiona quin tipus de festiu es deixa instal·lar el mercat....finalment s’arriba a
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la conclusió que els dies festius en principi no s’instal·li el mercat, atès que potser
és d’interès públic disposar de l’aparcament per si es programen actes.
Es preveu que es podrà valorar per part dels serveis tècnics municipals
l’autorització per instal·lació en dia festiu prèvia sol·licitud i obtenció d’autorització
municipal.

En relació al número de parades s’haurà de calcular els metres lineals a atorgar i
els percentatges de distribució que es proposa que siguin similars als que
actualment existeixen.

Dins dels sectors a autoritzar es debat la inclusió o exclusió del grup referent a
restauració per motius de control sanitari. La corporació no disposa de tècnic en
sanitat que pugui fer les inspeccions adients. Disposem d’un conveni amb els
serveis territorials del Departament de Salut de la Generalitat pel qual es realitzen
les inspeccions estipulades.
Es concreta que es retiri el grup restauració com a tal i s’afegeixi el concepte
menjars preparats amb una definició concreta del mateix.

Dimensions de les parades:
En l’actualitat les dimensions de les parades es corresponen en la majoria a 5
metres per 4 metres.
Es debat la possibilitat d’establir dimensions per mòduls i poder optar a més d’un
mòdul de dimensions de 4mx4m.
La Sra. Núria Batet proposa limitar a dos mòduls per persona i en tot cas, si
posteriorment a l’adjudicació de les parades hi ha lliures, atorgar un tercer mòdul
condicionat a la disponibilitat existent.

Es reitera que els metres a adjudicar haurien de ser similars a els que es disposen a la
zona d’aparcament de la Zona Esportiva Municipal (ZEM) i carrers colidants per a que
en el cas que s’hagi de canviar l’emplaçament del mercat es puguin encabir les
parades autoritzades.
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Es comenta l’aspecte de si els vehicles dels paradistes es poden incorporar a la
parada com a part de la mateixa. Es constata que normalment la majoria de parades
utilitzen els vehicles tant com a magatzem de material, com a vehicles-botiga,
emprovadors.....Per aquest motiu es proposa definir les dimensions en 5mx5m per tal
de poder encabir els vehicles en els metres a autoritzar.

b) Mercat de Brocanters (àmbit carrer Ample – Joan Güell – Pl. Del Castell)
c) Mercat d’Antiguitats i Col·leccionisme (Pl. Mossèn Joaquim Boronat)

Es debat la possibilitat d’unificar aquestes dues línies de venda atès que els productes
a vendre són assimilables. Actualment dona sensació de deixadesa el fet de que no hi
ha una certa qualitat en els productes a vendre i a més a més no hi ha una periodicitat
establerta atès que es sol·licita la instal·lació de les parades per caps de setmana
independents.
La Sra. Núria Batet proposa impulsar parades d’artesania a la zona de la Pl. De
Mossèn Joaquim Boronat i unificar brocanters, antiguitats i col·leccionisme a l’entorn
del carrer Ample, Joan Güell i Pl. Del Castell.

Es proposa poder diferenciar temporada d’estiu i hivern en la licitació de les parades i
ajustar la taxa d’instal·lació de les parades a aquests períodes.

d) Mercat de fruita

De forma tradicional s’ha autoritzat l’ocupació de la via pública per a venda de fruita al
carrer Capella tocant a la Pl. Mossèn Joaquim Boronat i a la Pl. Antoni Roig Copons de
Baix a Mar.
Per donar continuïtat a aquest servei es proposa incorporar un valor afegit a la venda
ambulant de fruita en domini públic atès que en l’actualitat el municipi te una amplia
oferta en establiments de venda de fruita.
Es proposa que del productes exposats a la venda, com a mínim, el 60% ha de ser
producte de proximitat.
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Com a producte de proximitat s’entén aquell producte que es pugui demostrar que ha
estat cultivat en un radi de menys de 100km del municipi de Torredembarra.

S’estableixen com a dies per autoritzar la instal·lació d’aquestes parades els dimecres,
dijous, divendres i dissabtes al matí, de 8:00h a 14:00h.

L’enginyer municipal realitzarà un esborrany de proposta dels percentatges a establir
en la distribució de grups a autoritzar al mercat dels dimarts i aportarà una definició
dels mateixos per al seu estudi.

Per part dels assistents es proposa una nova reunió de la comissió pel proper dia 15
de gener de 2020 a les 10,00h per tal de seguir treballant en les modificacions a
incloure en l’ordenança.

No havent més assumptes dels què tractar, el President, essent les 12:15 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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