DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS
L’ajuntament de Canovelles té un Reglament de règim interior del mercat setmanal de
Canovelles, aprovat en sessió plenària de 17 de juny de 1992, que va ser objecte d’una
modificació el 28 de febrer de 2001 però que a dia d’avui, no s’ha adaptat als canvis
exigits per la normativa: Decret 162/2015, del 14 de juliol, de venda no sedentària en
mercats de marxants, i Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (LCSF).

Atès que s’ha procedit a l’elaboració de la memòria d’Alcaldia de la consulta pública
prèvia a l’elaboració de l’ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària del
diumenge de Canovelles.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, estableix que amb l’objectiu de millorar la
participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter
previ a l’elaboració del projecte de norma, es dugui a terme una consulta pública, a
través del portal web de l’Ajuntament de Canovelles, amb l’objectiu de recollir
l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats
per la futura norma sobre:
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Vist l’informe jurídic de data 31 de juliol de 2019 relatiu al procediment d’aprovació de
l’ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària del diumenge a
Canovelles.
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a)Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b)La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c)Els objectius de la norma.
d)Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
2. L’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals indica que una vegada acordada la
formació d’una ordenança s’ha de designar una Comissió d’estudi encarregada de
redactar l’avantprojecte que ha d’estar integrada per membres de la corporació i
personal tècnic propi o aliè.
És pels motius anteriorment exposats, que
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RESOLC:
Primer. Obrir consulta pública amb caràcter previ a l’aprovació de la normativa
reguladora del mercat de venda no sedentària del diumenge de Canovelles, amb el
contingut de la Memòria d’Alcaldia que es reprodueix a continuació:
“MEMÒRIA D’ALCALDIA DE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DEL
DIUMENGE DE CANOVELLES.
De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte de Ordenança Municipal sobre el MERCAT DE
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la
futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les
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b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
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VENDA NO SEDENTÀRIA DEL DIUMENGE DE CANOVELLES, es recapta l'opinió dels

seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini
municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el
següent:
a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
Adaptar l’actual reglament del mercat a la normativa vigent relativa als mercats de
venda no sedentària i regular de forma clara aquells aspectes que puguin portar a
confusió.
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de 15 dies a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci a la web

Ajuntament de Canovelles

b) Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació
El mercat de venda no sedentària de Canovelles, el mercat del diumenge, és un dels
més importants de Catalunya tant per nombre de parades, com visitants com per
l’impacte comercial i econòmic que ha esdevingut pel municipi de Canovelles. Tenir un
mercat ben regulat permetrà tenir un mercat de qualitat i competitiu.
Jurídicament el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants, disposava l’obligació dels ajuntaments d’adaptar les seves ordenances als

c) Objectius de la norma
-Regular l’activitat de la venda no sedentària adaptant-se als canvis normatius dels
darrers anys.
- Establir de forma clara les normes sobre la regulació del mercat i la seva gestió; les
la transmissió,

l’extinció de les autoritzacions i, finalment, les competències

sancionadores.
- Facilitar el coneixement de les normes que regulen el funcionament del mercat de
Canovelles.

DECRET

condicions per a l’exercici de la venda no sedentària; el contingut de les autoritzacions;
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seus mandats o l’obligació d’aprovar una ordenança en el cas que no en disposessin.

Resulta precís aprovar una Ordenança Municipal del Mercat de venda no sedentària
perquè actualment aquest municipi manca de regulació adaptada a la normativa
vigent en matèria de mercats de venda no sedentària.”

Segon. Establir un termini de participació en la consulta pública de quinze dies a partir de
l’endemà de la seva publicació.
Tercer. Constituir una Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte de
L’ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DEL
DIUMENGE DE CANOVELLES.
Quart. Nomenar com a membres de la comissió esmentada les persones següents:
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d) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
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-
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L’Alcalde
Document signat electrònicament al marge
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Cinquè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i al Portal de transparència de la
Corporació.
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Emiliano Cordero Soria, alcalde de l’Ajuntament de Canovelles com a president
de la Comissió d’Estudi.
Laura Santano Altabás, regidora de Dinamització Ocupacional i Promoció
Econòmica.
Francesc Sánchez López, delegat de l’Àrea de territori i serveis a la Ciutadania.
Miquel Sallés Puig, coordinador de planificació estratègica
Josep Balmes Rodriguez, cap de la Policia Local
Eva Elhombre Recto, tècnica de Promoció Econòmica
Francesc Guillen Pérez arquitecte tècnic municipal.
Antonio Rubio Sánchez enginyer tècnic municipal.
Lluís Arañó Guell, enginyer tècnic municipal d’activitats.
Oscar Lomas Cortes, interventor municipal.
Josep Berdagué Pujol, secretari municipal.
Mercè Grau Grau, TAG de la secretaria general, que actuarà com a secretària de la
Comissió d’Estudi.

