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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENTDE BANYERESDEL PENEDÉSEN SESSIÓ
EXTRAORDINARhQUE TINGUÉU.OC EL DIA 2'DEJUNY DE 2008.
de Banyeresdel Penedés,essentel dia 25 de
A la sala de Plensde la Casa Consistorial
juny de 2008,a les 20.30 hores,sota la Presidéncia
de I'AlcaldeSr. Josep MariaAbril i
Palacios,assistitsper el Secretari- Interventorde la Corporació,Sr. Joan Manel Ferrera
lzquierdo,es reuneixenels Regidors:
1
2
3
4
5
6
7
I
9

Sr. José MaríaAcostaFajardo,
Sra.SoniaAndrésRamirez,
Sra. lda PilarJosefaBerdusanFarre,
Sra. NúriaFiguerasTuset,
Sr. LluísIngladaJané,
Sr. AvelinoMenéndezSuárez,
Sra.ConxitaRibosaCocinero.
Sr. SalvadorSoléAlegret,
Sr. LuisF. SuárezLópez,

Es trobaabsentde la sessióel Sr. JorgeSantallaMontesper motiuslaborals.
quórumsuficientper a la válidacelebracióde la sessióque ha
Els reunitsconstitueixen
estatoportunament
convocadaper aquestdia i hora.
Abansd'iniciarla sessióplenáriael Sr. Alcaldemanifestael condolvers la mortdel Sr. Toni
de Banyeresper el quales sol'licita
Cardói Guinaldo,arquitecteurbanistade I'Ajuntament
un minutde silencien la sevamemória.
Transcorregut
el minutde silencii obertala sessióper part del Sr. President,es passaa
tractarel següent:
ORDREDEL DIA
1.

APROVACIÓ,SI S'ESCAU,INICIALDEL ESTABLIMENTDEL SERVEIPÚBLIC
DE MERCAT MUNICTPALDE VENDA NO SEDENTARN EN LLOCS FIXOS
c108t04/..

DE CRÉDF 3/08DEL
APROVACIÓ,SI S'ESCAU,INICIALDE LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTDE L'EXERCICI2OO8H/08/085.
DONARCOMPTEDE L'APROVACIÓDE LA LIQUIDACIÓOEI PRESSUPOST
DE LA FUNDACIÓJOSEP CAÑAS EXERCICI2OO7TCrcAIOZO.
4.

APROVACIÓ,SI S'ESCAU,INICIALDE LA PROPOSTADE MODIFICACIÓDE
CRÉDIT I/08 DEL PRESSUPOSTDE L'EXERCICI2OO8DE L'ORGANISME
AUTÓNOMFUNDACIÓJOSEP CAÑAS H/08/096.
APROVACIÓ,St S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A LA ADHESIÓ A LA
COMMEMORACIÓ
DEL DIA 28 DE JUNY,DIA DE L'ORGULLGAICIOA/1ST.
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I.. APROVACIÓ,SI S'ESCAU,INICIALDEL ESTABLIMENTDEL SERVEIPÚBLICDE
MERCATMUNICIPALDE VENDANO SEDENTARA EN LLOCS FIXOSC,O8,O¡I4.
Atés que en aquest municip¡no está establertel servei públic mun¡cipalde mercat de
vendano sedentáriaen llocsfixos.
Atésque la creaciódel serveisestálegitimada
constitucionalment
en I'article128.2CE " Se
reconocela iniciativapúblicaen la actividadeconómica"enla LRBRL7185aft 86.1 ?as
entidadeslocales,medianteexpedienteacreditativode la convenienciay oportunidadde la
medida, podrán ejercer la iniciativa p(tblica para el ejercicio de actividades económicas
en el TRRL DLeg78111986art 96'La iniciativa
conformeal art 128.2de la Constitución"
de las entidades localespara el ejercicio de actividadeseconómicas,cuando lo sea en
régimen de libre concuffencia, podrá recaer sobre cualquier tipo de actividad que sea de
utilidadpúblicay se prestedentrodeltérmino municipaly en beneficiode sus habitantes".
Atés que el servei públicesmentates de competénciamunicipald'acordamb alló que
disposenels art 25.2.9)de la Llei 711985de 2 d'abrilreguladorade les basesde régim
local i 63 del text refós de la Llei municipali de régim local de Catalunya212003de 28
d'abril.
Atés que l'Ajuntamentté capacitatper a exercir la iniciativade I'establimentdel servei,
sent-necompetentel ple municipal,i que és necessáriala redacciópréviad'una memória
justificativa,un projected'establimenti un reglamentque n'estableixiel régimjurídic de la
prestació,
de 13
d'acordamb allóque disposenels articles158a 159del Decret179/1995,
juny,
qual
(ROAS).
pel
d'obres
activitats
i
serveis
s'aprova
el
Reglament
de
Pertot aixó,es proposaal Ple,I'adopciódelssegüentsacords:
del serveipúblicde mercatmunicipalde venda
I'establiment
PRIMER.-Aprovarinicialment
no sedentáriaen llocs fixos, de conformitatamb la memória justificativa,el projecte
d'establimenti el reglamentde servei que s'adjuntaa la presentpropostacom a Annex
formantpartdel presentacorda tots els efectes.
públicacorresponent
al DOGC,BOP i disposar-ne
SEGON.-PublicarI'anuncid'informació
I'exposicióal tauler d'anuncisde I'Ajuntament,
durantel terminide 16 dies, donada la
de 16 de juny de
declaraciód'urgénciaen la tramitació,segonsDecretd'AlcaldiaD/08/14'r
2008.
del servei públic de mercat
TERCER.-DisposarI'aprovaciódefinitivade I'establiment
llocs
fixos
venda
no
en
així
el
municipalde
sedentária
com seu reglamentreguladorsi
presentat
pública
no
s'ha
cap al'legacióo reclamaciósense
durantel terminid'exposició
necessitatd'un nou acord. En el supósitd'haver-n'hihaurande ser resoltesper acord
plenari.
QUART.- Una vegada aprovat definitivamentel reglament regulador del servei, és
publicaráal BOPelseu text íntegre.
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ANNEX
REGULADORA
DELSERVEI
DEMERCAT
DEVENDANOSEDENTARIA
ORDENAN9A
MUNICIPAL
EN LLOCSFIXOS
CAPITOL| - Disposicionsgenerals
queconstitueixen
la venda
Art.1.-AquestReglament
regulaambcaráctergeneralles activitats
comercials
tindrá
setmanal,
no sedentária
en llocsfixosdinsdeltermede Banyeres
del Penedésque,ambfreqüéncia
lloca lesviespúbliques
a aquestefecte.
del municipiespecialment
habilitades
AquestReglamentes dictaen virtutde la facultatestablertaa l'aficle 19 del text refóssobrecornerg
interioraprovatpel Decretlegislatiu1/1993,de 9 de marg,per regularl'exercicide la vendafora dels
permanents.
comercials
establiments
de
Art.2.- La consideració
de mercatambulantobjected'aquestreglamentes defineixcom l'agrupació
per la
per I'Ajuntament
llocs de vendaen la via públicade carácterperiódici/o esporádic,autoritzats
vendade mercaderies
al públic.
Art.3.- La ubicacióconcretadel mercatambulantserá definidaper la Juntade GovernLocal,si bé
B-2.
inicialment
aquestes desenvolupará
a la via públicade la unitatd'actuació
Art.4.- Els mercatambulanttindrá lloc tots els diumengesde I'any.La Junta de GovernLocal de
podrávariarla datade celebració
quanconcorrin
l'Ajuntament
causesjustificades.
CAPITOLll - Atorgamentde llicencies
les normescontingudes
Art.s.-Senseperjudicide les disposicions
d'aquestReglament,
seránd'aplicació
en el Decretlegislatiu111993,
de 9 de marg,sobrecomerginterior,pel quals'aprovala refosaen un text
únicdelspreceptes
de la Llei1/1983,de 18 de febrer,i de la Llei231199'l
, de 29 de novembre.
i els criteris
L'Ajuntament
estableixel nombretotalmáximde paradesde venda,la distribució,
superfície
d'adjudicació
de les parades,teninten compteles disponibilitats
d'espaifísicde les zonesque preveu
de
I'article3r. També es podranestablirpercentatges
de paradesdestinadesa la comercialització
diferentsproductes,
variadai racional.
ambla finalitatd'assegurar
unaofertacomercial
La llicénciaper a I'ocupacióde via públicaque regula aquest Reglamentté caráctera precarii
per la causague sigui,acordisuprimiro traslladarunao
Pertant,sempreque I'Ajuntament,
discrecional.
en el
més parades,el beneficiari
o beneficiaris
han de deixarlliurei expeditaI'ocupacióautoritzada
terminiqueels hi siguiassenyalat
i no tenendreta capmenad'indemnització.
Art.6.- Els comerciants
interessats
a obtenirla preceptivallicénciamunicipalper exercirla venda no
sedentária
en el mercatsetmanalambulanthande presentar
a I'Ajuntament
en la quals'han
unasol.l¡citud
d'especificar
ambclaredatlesdadessegüents:
1. Nomi cognoms
o raósocial.
2. Adrega.
3. Document
nacionald'identítat.
4. Númerod'identificació
fiscal.
5. Longitudi ampladade la partde la via públicaquees preténocupar.
quees preténcomercialitzar.
6. Classed'articles
o de mercaderies
7. Númerosde teléfonon es pot localitzar
delshorarisde contactemés
rápidament,
ambindicació
adients.
La sol'licitud
s'had'acompanyar
següents:
ambduesfotografies
tipuscarneti unacópiadelsdocuments
't. DNtiNtF.
jurídíques.
2. Escriptura
de constitució
de societat,
en el casde persones
3. Justificant
i justificantd'estaral correntde pagamentsi
d'altade l'lAEa I'epígrafcorresponent
correspon.
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quetinguial seucárreca la parada
4. Documentació
relativaalstreballadors
mercantil.
fiscalquehabilitiI'activitat
5. Documentació
6. Justiflcant
d'altaen el régimde la SeguretatSocialque correspongui
i al correntde pagament
de I'any en curs, o bé compromísde donar-se d'altaen el cas d'obtenirla llicencia
municipal.
per partde la personaquefa la sol'licitud,
7. Declaració,
en la qual assumeixla responsabilitat
d'una pólissad'asseguranga
civil que demanal'activitat,mitjangantla subscripció
o altres
mitjans.
8 . Les personesestrangeres
hande presentar
elsjustificants
de les autoritzacions
de residéncia
i
de treballcorresponents.
9 . Rebuto cartade pagamentque acreditique está al correnten el pagamentdelsdretsi taxes
d'aquests
tipusde venda.
quesiguirequerit.
1 0 . Qualsevol
altredocument
En presentarles sol'licituds,
les personesinteressades
han d'exhibirels documents
originalsa fi i efecte
quese'npuguicomprovar
l'autenticitat.
municipalals venedorsambulantsen llocs fixos s'estendrádes de la data de
A¡t.7.-L'autorització
concessióde la llicénciafins el dia 31 de desembrede cadaany, senseque en cap cas procedeixi
la
renovació
automática.
que es dediquena la vendano sedentária
Art.8.-Totsels comerciants
en el mercatpodensol.licitarla
renovació
de cadaany.
de la llicénciapera l'anysegüent,durantel mesde novembre
la peticiócorresponent
que
acompanyada
Persol.licitar
la renovació
s'hade presentar
de la documentació
exigeixl'article6é, en el terminicomprésentreels dies I i 30 de novembrede cadaany,indicantamb
claredatla paraula"renovació".
perpoderaccedira la renovació
Un requisitindispensable
és estaral correnten el pagament
de lestaxes
establertesper exercirI'activitaten els mercats.La mancade pagamentconstitueixuna causa de
denegació
sensequeaquestadenegació
tinguien capcascaráctersancionador.
de la renovació,
automáticament
la sevacaducitata 31 de desembrede
Art.g.-La no renovació
de les llicencies
implicará
podráadjudicar-la
l'anycorresponent
i, en conseqüéncia,
I'Ajuntament
a un nousol.licitant.
No s'admeten
cap cas una renovaciótácita,i en el supósitque la sol.licitudde renovacióamb tota la documentació
completaes presentifora del terminiprevisttindráel tractamentpropide les sol.licituds
d'obtencióde
llicénciaperprimeravegada.
municipalserá personali intransferible,
Art.l0.- L'autorització
si bé la Juntade GovernLocalpodrá,en
casosespecials,
acordarexcepcions
a aquestanorma.
Art.ll.- Existiráuna relacióo llistad'esperaen la qual s'inscriuran
totes les personesinteressades
a
obteniruna llicénciaper exercirla vendano sedentáriai que no es puguiconcedirper mancade llocs
disponibles.L'adjudicació
dels llocs es fa seguintI'ordrede prioritatsegüent:primer,els veins de
de les sol'licituds;
Banyeresdel Penedés,i segon,per ordrecronológic
tanmateix,
en ambdóssupósits,
que s'haginpogutestablirpel que fa als tipusde productesque es
s'hande respectarles limitacions
podencomercialila.ar
en les diferentsparades.
que no haginestatateseses renovarácadaany is'utilitzará
Art12.- La relacióo llistade les sol.licituds
puguin produ¡r durant aquest període.
per
es
vacants que
cobrir les
permanents
comercials
Art.l3.- Els titularsde les botigueso establiments
situatsalazona del mercat
vacant,peraccedira unallicénciamunicipal
tenenun dretpreferent,
en el casd'existir
relativaa un llocde
Aquestllocha de ser de dimensions
vendaemplagat
davantdel seuestabliment.
similarsal de la majoria
establiments
restentambésubjectes
de paradesdel mercat.Elstitularsd'aquests
a l'obligació
de satisfer
lestaxesques'estableixin.
al comerciant,se li lliura un carneto
Art.l4.- Una vegadas'hagiconceditla llicénciacorresponent
nom i cognomso raó social,el númerode lloc adjudicat,
la zonadel
credencialamb la sevafotografia,
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concretsque potcomercialitzar.
mercatocupablei els productes
i s'had'exhibiral públic,de
ha d'estarsempreen poderde la personainteressada
El carneto la credencial
maneravisiblei permanent,
a la paradade venda.
Art.15.-Atés el caráctertancatdel mercat,les paradesno ocupadesno seranobjected'adjudicació
no titularsde la llicéncia,
singulara comerciants
excepteen allóprevisten I'article13.
CAPITOLlll - Titularitat,transmissib¡l¡tat
i canvidel lloc de venda
peróen nomdel
perexercirla vendaambulanto no sedentária
és personal,
Art.l6.- La llicénciamunicipal
titularpodenexercirI'activitat
comerciant
el seucónjuge,la sevaparellaestablei els seusfillsi les seves
parelles.Tambéels empleatsque estiguindonatsd'altaa la seguretatsocialper comptedel titular.La
préviament
a lAjuntament.
identítat
delvenedorsubstituts'hade comunicar
imodificacions
Art17.- Les peticionsde concessióde llicénciaide renovació,
itambé les de traspassos
pera totsels mercatssetmanals,
les resolla Juntade GovernLocal.Lesllicéncies:
que s'estableixen
a l'article19 d'aquest
1. Són personalsiintransferibles,
amb les consideracions
Reglament.
2. Tenenun períodede vigénciaanual,de l'1 de generfinsal 31 de desembre.
3. Ningúno potsertitularde mésd'unllocde vendaal mateixmercat.
Art.l8. - Transmissibilitat
de les llicéncíes.
quees concreten
a continuació:
La llicéncia
és intransferible,
amblesexcepcions
1. Per actesentrevius entrecónjuges(o unionsestablesde parella)o entreparesi fills,semprei
permanent
quans'acrediti
deltitularautoritzat.
la situaciódejubilacióo d'invalidesa
2. Per actesper causade mort,en el cas de defunciódel titularautoritzatde la parada,i sempre
que ho sol.licitila personalegalment
dinsdelterminimáximde dos mesosa partirde
successora
la defunció.
explicantels fetsi I'hande
La sol.licitud
de transmissió
de la llicéncias'hade fer mitjangant
una instáncia
un successorlegal,amb
En casde defuncióla sol.licitud
l'hade presentar
signarel cedinti el cessionari.
tota la
A la peticiócal adjuntar-hi
renúnciaescritai expressade tots els altrespossiblessuccessors.
que preveuI'article6 i, a més,la que acreditiel graude parentiuo de relacióexistenti, en
documentació
legal.
el seucas,la condicióde successor
sinónomésunapossible
En casde malaltiatemporaldel titularno hi pot havertransmissió
de la llicencia,
que ha de ser degudament
pel titular.La malaltias'ha de justificarmitjangant
el
substitució
autoritzada
coresponentinformede baixai, si és necessari,
lajustificació
s'hade renovartrimestralment.
Si el titular de la llicéncia és una persona jurídica, la transmissió no es pot fer.
els venedorsi
Art.lg.- Les associacions
de venedorsque s'han de constituirlegalmentrepresenten
unamés
col.laboren
ambl'Ajuntament
en tot allóqueestiguirelacionat
ambel mercat,pertal d'aconseguir
generalque
bonaorganització
i un controlmés eficag.Abansde prendredecisionsde transcendéncia
associacions
d'acordamb la seva
afectinels venedors,cal que es tinguien compteI'opiniód'aquestes
pot
Aixímateix,I'Ajuntament
representativitat,
de l'Ajuntament.
malgratque la decisiófinalés competéncia
pel quefa a la recaptació
de lestaxesque
establirconvenisambles diversesassociacions,
especialment
s'estableixin,
al controli al correctefuncionament
del mercat.
CAPITOLlV - Dretsi obligacionsdels titularsdels llocs de venda
Art.20.-Els beneficiaris
de les llicénciesde vendaambulantestanobligatsa complirles instruccions
que els siguinindicades
pel personalautoritzat
i funcionament
de I'Ajuntament,
i en tot cas
d'organització
perla policiaLocal.
podráestablirpersonesalienesa la Corporació
amb autorització
suficient
Préviadelegaciól'Ajuntament
perajudaral desenvolupament
i assentament
del Mercat.
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Art21.- Les llicénciesdonendret als seus titularsa la reservadels llocs de venda determinats
I'Ajuntament.
Els venedorshan d'instal'larles seves paradeso llocs de venda,que han de ser desmuntables
o
transportables,
ambels seuspropismitjansi amblesdegudescondicions
de seguretat,
higienei protecció
vigent.
exigidesperla normativa
específica
En tot cas,les dimensions
de les paradesestarancompreses
entreels 2 i els 8 metreslinealsde longitud
frontal.Pera midessuperiors
s'estudiará
cadacasen particular.
Entrecadallocde vendacaldrámantenir
unadistáncia
de migmetreen conceptede pas.
Att 22.- El venedorautoritzatestá obligata ocuparestrictament
I'espaique tinguiassignat,que será
sempreel mateix,sense que pugi ocuparcap altre lloc ni envair els espaisdestinatsa passos,
passadissos,
altresparades,accessosals localscomercials
o industrials,
als habitatges
i als edificisd'ús
públic.Lesparadeshande guardarl'alineació
anteriori posterior
corresponent.
pot modificarI'espaiconcretassignatals paradistes,
No obstantaixó,I'Ajuntament
de formatemporalo
que ho aconsellin
quanexisteixin
(execució
definitiva,
raonsobjectives
d'obres,modificació
delsusosdels
vials públics,celebraciód'actesespecials,etc.), sense que aquestscanvisdonin dret a tenir cap
indemnització.
Art.23.- Els venedorsno podranpenjara les marquesines
o veles de les parades,ni puntals,ni
que puguinrepresentar
algunperillpelsvianants,o els puguinobstaculitzar
mercaderies
ni productes
el
pas.
directament
No será autoritzada
I'exhibició
de mercaderies
sobreel terra o pavimenti la seva algada
que,per les seves
respectedel nivellde terrano seráinferiorals 80 centímetres,
tretdelscasosd'articles
se'npuguinexceptuar.
característiques
especials,
Art24.- Resta expressamentprohibitel desplagament
d'elementsdel mobiliaripúblic urbá, amb
independéncia
del motiuquedetermini
aquestaconducta.
Art.25.-Tots els productesque estiguina la vendahaurande tenirdegudament
assenyalats
els seus
preus.
Art.26.- Es prohibeixque els venedorsprodueixintota mena de sorollsmolestosi facin publicitat
qualsevol
mitjangant
tipusd'aparellamplificador,
aixícomfer propaganda
o publicitat
abusivaqueatempti
els venedorsde discos,cassettes,CD o similars,als
contraels dretsd'altrescomerciants.
S'exceptuen
que tinguina la venda,aixícom aquellesparades
qualses permetla reproducció
sonoradelsproductes
que,per la sevaexcepcionalitat,
puguinser autoritzades
per l'Ajuntament,
sempreque el volumno sigui
ques'estableixen
excessiuni molesti compleixi
leslimitacions
reglamentáriament.
Art.27.-La no ocupacióde les paradessensecausajustificadaduranttres diumengesseguitso cinc
podrádonarlloca l'extinció
d'alternsdintrede cadaanualitat
de la llicéncia,
sensecomptarel mesd'agost,
el quals'enténde vacances.
CAPITOLV - Sobreel muntatge,desmuntatgei la netejadel mercat
Art.28.-L'horariapte per a l'ocupació
de les paradesseráde les 7 del matifins a les 3 de la tarda.Les
es realitzaran
únicamententreles 7 i les t hores,i les de
operacions
de muntatgede les instal'lacions
desmuntatge,
de les 15a les 16 hores.
Art.29.- Els vehiclesno podranromandreen I'espaidestinata mercatmés temps de l'estrictament
Un cop feta la instal.lació,
necessariper a la cárregai descárregade les mercaderies.
s'aparcaran
els vehiclesque formenun sol cos amb la
correctament
als llocsdestinatsa I'efecte.Se n'exceptuen
paradade vendaels qualstenena totselsefectesla condicióde paradaambulant.
Art.30.-Elsvenedorsde robahaurande disposard'espaisadequatsper a ser utilitzats
coma vestidorsa
disposició
del públic.
Art.3l.- Els venedorsestanobligatsa complirles normesde la policiaurbanaia no causarmolésties
al
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veinat,i hande mantenirnet al llargde totesles horesde duradadel mercatel recintede la sevaprópia
parada.Per aixó,totes les paradesdisposaranobligatóriament
d'un suportper col'locar-hiles bosses
de formacontrolada
al llargde tot el matíles deixallesque puguin
d'escombraries
on hi anirandipositant
anargenerant.
Art.32.-Un cop finalitzatel mercat,els venedorshaurande deixarI'espaiocupati el seuentornimmediat
caixesde cartró,fustao plástic,
completament
nets,no podentquedar-hipapersi cartronsabandonats,
film, etc.).En qualsevolcas, la
embalatges
o d'altresdeixalles(bossesde plástic,blisters,penjarobes,
prohibicióde llengari deixarresidusa terraque afectaels venedorses fa efensiva tambéals propis
i qualsevol
altreespai
usuarisdel mercaten tot l'espaiqueaquestocupa,incloentleszonesd'aparcament
de la via pública.
minimitzar
i reduir
sempreprevenir,
del mercat,elsvenedorsprocuraran
Coma criterigeneralde I'activitat
finalsd'aquellsqueno haginpogut
de residusi, coma posseidors
tantcomels siguipossiblela generació
separatsper
de llur correctagestiói els lliuraranconvenientment
evitar,esdevindran
els responsables
reciclatgeo valorització.
Així, els residusfinalmentgeneratses
materialsper a la seva reutilització,
habilitatsa tal efectea la via
seleccionats
i de formaacuradaals contenidors
dipositaran
correctament
pública(contenidors
verdstipusiglú per al vidre,contenidors
blausper al paperi el cartró,contenidors
grocsper als plásticsi els envasoslleugers-envasosde plástic,bricsi llaunesde feno i d'alumini,i
verds,peral rebuig,entrealtres).
contenidors
típicsde brossa,generalment
En el cas de les paradesde fruitai verduraes posaráespecialatencióa la correctagestióde les caixes
de cartró,fustao plástic.
Per norma general,les caixes de cartró s'haurande deixar ben plegadesdins els corresponents
i nomésben plegadesa terraal costatdel contenidor
si ja no hi cabena dins.En el cas de
contenidors,
les caixesde cartrórígid,aixícomtambéper a lesde fustao plástic,es pot donarel cas que s'estableixi
un sistemadiferentde recollida.
Pel quefa al rebuig,aquellapartde la fraccióinorgánica
de la brossageneradaque no s'hapogutevitari
que no puguiesdevenirde nou un recursmitjangant
serádipositaten
la sevareutilització
o reciclatge,
bossatancadadins els corresponents
contenidors
de rebuig.Com que tot el rebuiggeneratserá portat
posteriorment
a abocadorcontrolat,és obligatoriprocurarque se'nfaci la mínimaquantitatpossible,la
qual cosa noméss'aconseguirá
i el reciclatge
reduintla produccióde residusi facilitantla reutilització
queno es puguinevitar.
d'aquells
L'aplicació
inclososen aquestarticlees farásempred'acordals criterisquedictinels
de totsels preceptes
departaments
de Via Públicai Mercati de MediAmbienten funciódel modelde gestiódels residus
municipals
i el sistemade netejai recollidade les diferentsfraccionsde la brossaque hi hagiimplantats
de la presentordenanga.
en el momentd'aplicació
CAPITOLVl - Condicionsespecialsdels llocs de vendade productesd'alimentació
següents:
especials
Art.33.-Lesparadesde vendade productes
es sotmetenals requisits
alimentaris
1. Tot el personalal serveide les paradesha de tenir la formacióadequadaque estableixla
normativa
vigent.
2. No s'autoritzala venda de productesalimentarisque no compleixenels requisitsa qué es
refereixla normativa
i sanitária
comercial
vigenten cadamoment.
3. Elsembolcalls
hande sersemprenous.
que estíguinen contacteamb els alimentsestaranen bon estat i haurande
4. Les superfícíes
permetrefácilmentla sevanetejai desinfecció.
resistents,
Pertant,caldráquesiguinde materials
llisos,impermeables
i no tóxics.Caldrádisposardel materialadequatpera la netejai desinfecció
de I'equipi de leseinesde treball,aixícompera la netejadelsaliments.
peral manteniment
i la vigiláncia
de
5 . Caldrádisposarde les instal.ladons
necessaris
o dispositius
lescondicions
adequades
de la temperatura
delsproductes
alimentaris.
6. Tols els productes
es col.locaran
de tal manerague es previnguiqualsevolrisc de
alimentaris
contaminació.
7 . Els productes
senseenvasares col.locaran
de maneraque quedinforade I'abastdel públici, si
manipular-los
o tocar-los.
no és possible,
seráobligatori
l'úsde cartellsqueprohibeixin
8 . Lesinstal'lacions
vigent.
eléctriques
s'hand'adaptar
a la normativa
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Tanmateix,
és prohibitcol'locarpenjollsa les paradesque surtinfora dels metreslinealsautoritzats
o
estiguina l'algadaqueimpedeixi
unamancade vialitatdelsvianants.
CAPITOL
Vll- Condicionsespecialsdels llocsde vendad'animalsvius
Art.34.-Lesparadesde vendad'animals
viushande complirlescondicions
següents:
1. Condicions
básiques:
.
o
¡
¡
.

Les gábieso instal'hcionshan de ser correctesdes del puntde vista higiénico-sanitari,
i s'hande
podernetejarde formafácil i amb algunsistemad'aillamentperquél'animalno estiguien contacte
amblessevesdeposicions.
Els animalshan de disposard'espaisuficient,com a mínim,per poderjeure i tenirun cert graude
moviment
abeuratsi alimentats.
Elsanimalshand'ésserconvenientment
protegitsper evitarque les condicionsmeteorológiques
Els animalshan d'estarconvenientment
i
ambientals
adversesels puguinafectarnegativament.
la vendad'animals
Es prohibida
als menorsde 14 anysi a incapacitats
sensel'autorització
delsqui en
tenenla pátriapotestato la custódia.
finsal mercato desdelmercat:
2. Transport
¡
r

Elsanimalshande disposard'espaisuficientsi se'lstraslladad'unlloca un altre.Elsmitjansde
transporto els embalatgeshan de proteg¡rels animalsde la intempériei de les diferéncies
climátiques
intenses.
Durantel transportels animalshan d'ésserabeuratsi hande rebreunaalimentació
apropiada
a
convenients.
intervals

3. Espécies:
.
.
.

protegida,
viusde la faunaautóctona
la vendatantd'animals
comde lessevesparts
Es prohibida
o derivats.
(gosi gat).
de companyia
Es prohibida
la vendaambulantd'animals
a la regulaciódel conveniClTEs.Noméses podran
La vendad'ausexótiquesestásupeditada
d'abasti aquellesqueno superinels20 cm.
vendrelesquees consideren

4. S'hade teniren comptei complirel Decret235/1998,
de 8 de setembre,
sobreregulació
de certámens
i
i I'Ordrede 23 de juny de 1999en la quals'estableix
viusa Catalunya,
altresconcentracions
d'animals
el
per realiharcertámensi concentracions
per obtenirles autoritzacions
procediment
d'animalsvius a
Catalunya.
CAPITOLVlll - Régimtributari
podráestablirtaxesper a l'atorgament
i la renovacióde llicénciesper exercirla
Art.35.-L'Ajuntament
del dominipúblicinherenta I'activitat.
vendaambulanten el lloc assignat,i tambéper a I'ocupació
La
I'extinció
mancade pagamentde les taxespot determinar
de la llicénciai será,en qualsevolcas,causa
anual.
suficientpera denegarla sevarenovació
per mitjáde la corresponent
Aquestestaxesseranregulades
Ordenanga
Fiscal.La Juntade Governlocal
tributs.
determinará
els períodes
de cobrament
d'aquests
CAPITOLlX - Infraccionsi sancions
que contéaquestReglament
Art.36.-L'incompliment
de les disposicions
constitueix
una infraccióque es
en lleu,greuo moltgreu.
classifica
infraccions
Es consideren
lleus:
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que emparenl'exercici
de la vendaambulanta disposició
1. No tenirla llicénciai altresdocuments
del personaldel mercat,i/o no tenir col.locadaen lloc visiblei permanentla corresponent
autorització.
2. Tenirles instal'lacions
i elementsmaterials
delsllocsde vendaen malestat.
3. Emetresorollsmolestosperal públicen general.
com a
4. Qualsevolaltra contravenció
d'aquestReglamentque no es prevegiexpressament
greuo moltgreu.
infracció
greus:
Es consideren
infraccions
1. Muntarabans de I'hora establertaen aquestaOrdenanga,o no desmuntarni retirar les
o modificació
de mobiliariurbá.
desprésde l'horarifixataixícomel desplagament
instal.ladons
grandária,
de la
a lescondicions
2. Modificar
la configuració,
o ocupaciódelsllocs,senseajustar-se
llicéncia.
dels dies i horarisestablerts.
3. Vendrefora dels perímetresautoritzatso bé amb transgressió
i accessosa locals,indústries
o habitatges.
lgualment,
envairpassos,passadissos
4. No ocuparla paradasensepreviavís,excepteen cas de forgamajor.Ocuparun espaidiferent
de I'autorítzati/o ocupar-sede la paradauna altra personasense que hagi estat degudament
autoritzada.
5. Defraudar
en la quantitati qualitatdelsgeneresvenuts.
6. Embrutarla via públicao deixarrestesde mercaderies
o altresdeixallesquans'haginretiratles
d'higiene,salubritati
i/o no mantenirla própiaparadaen les degudescondicions
instal.lacions,
durantla celebració
del mercat.
conservació
7. Fercasomísals preceptes
recollits
33 relatiusa la reducciódelsresidusi a la correcta
en I'article
gestiódelsqueno es puguínevitar,posantespecialatencióa la recollida
selectivadelsmaterials
que componenla brossa(fraccióorgánica,paperi cartró,vidre,plásticsi envasos,etc.)i a la
disposició
correctadel rebuig.
8. No assistiral mercatduranttres dies consecutius
o cinc d'alternsdins del mateixsemestre,
sensecausajustificadai senseque s'hagicomunicata lAjuntament,encaraque s'estiguial
correntdels tributscorresponents.
S'exclouel períodenormalde vacances,que tambéha de
perescrit.
comunicar-se
i d'animals
les normesdel Reglament
alímentaris
9. Incomplir
sobreparadesde vendade productes
que la conductaes sancioniamb més intensitat,
si així ho
vius,sensperjudicide la possibilitat
preveula normativa
legalsectorial
aplicable.
10. La reincidéncia
lleusen un mateixperíodede sis mesos.
en la comissiód'infraccions
Es consideren
infraccions
moltgreus:
L La comissiód'actesgreusque alterenl'ordreinterndel mercat,provocarbaralleso discussions,
i/o I'incompliment
de lesordresquedictal'autoritat
competent.
2. El traspás,arrendament,
sotsarrendament
o concessiódel lloc de vendasensecomptaramb la
i la transmissió
degudaautorització
municipal,
de la llicénciasensecomplirels requisitsd'aquest
Reglament.
3. La instal.lació
de llocsde vendasensellicénciailo la mancade pagamentdels drets i taxes
corresponents.
greusdinsdelmateixperíodede dosanys.
4. La reincidéncia
d'infraccions
Art.37.-La imposició
de sancionsperla comissiód'infraccions
lleuses realilzade la manerasegüent:
al presumpte
a) Es notificala resoluciód'inicidel procediment
i la propostade resolució,
simultániament
responsable.
b) Es concedeixun terminide deu dies per a formularal'legacionsi proposarproves al presumpte
responsable.
perquéel resolgui.
c) Sensefer capmésaltretrámit,l'expedient
s'elevaa l'órgancompetent
que es tramitarád'acord
En totsels casosd'infracció,
d'expedient
sancionador
és necessária
la instrucció
de 9 de novembre
amb alfó que preveula Llei 30/1992,de 26 de novembre,i el Decret27811993,
(procedíment
sancíonador).
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Art.38.-Com a conseqüéncia
de les infraccions
a les qualses refereixaquestcapítoles podenimposar
lessancionssegüents:
- Pera infraccions
lleus:
1. Advertiment.
2. Multafinsa 750,00€.
- Pera infraccions
greus:
1. Multafinsa 1500,00
€.
perun terminimáximde duessetmanes.
2. Suspensió
temporalde I'activitat
conjuntament.
3. Ambduessancionspodenimposar-se
- Pera infraccions
moltgreus:
1. Multafinsa 3000,00€.
perun terminid'entreun a sis mesos
2. Suspensió
temporalde I'activitat
per exercirla venda.
3. Extincióde I'autorització
4. La sancióde multapotimposar-se
conjuntament
ambla de suspensió
o d'efinció.
DISPOSICIÓ
FINAL
AquestReglament
entraen vigorquans'hagipublicatel seutexten el ButlletíOficialde la Província.

lntervencions:
doncses parlade dominipúblici a bandaexisteixel
Sr. Menéndez:demanaI'aclariment
plau
propietaris,
de la urgénciai la identificació
vist i
dels
sol'licitaexplicació
de la empresa
gestora.
Preguntacom quedaráel mercatdels dimecres.
Es queixadoncsno hi ha estudiseconómicsni de mercat,hi ha erradescom que el mercat
de SantaOlivaés al dissabtei no eldiumenge.
Sr. Solé: intervéper comentarque existeixuna errada seva, una confusió,el mercatde
SantaOlivaés eldissabte.
Sr. Alcalde: exposa que a dia d'avui les obres d'urbanitzacióde la 82 ja estan
recepcionades
i que es té el vist i plau dels propietarisper emplagar-hiel mercat.Sobrela
per la épocaestival.
inaugurar-ho
urgéncia,s'hatrobatconvenient
Quant al mercat dels dimecres,molts dels seus comerciantsvolen participaren el del
diumengesi no desapareixerá.
Explicaque Banyeresno té moltesbotigues,no té vida comercial,ara hi hauran80 o 90
paradesi a més es podráaparcara la 51, doncsja s'ha parlatamb I'INCASOL.
Finsara el
pobleés dormitorii tot el que siguidonarvida al pobleés bo, més si es reben900 eurosal
mes.
Sr. Menéndez:preguntaquinaés la empresaque gestionará
el mercat.
Sr. Alcalde: responque la mateixaque a Sta Olivai es contractaráper a quatreanys.
Acte seguitel Sr. Alcaldeproposaque es passia votació,quedantla mateixaaprovadaper
unanimitat.
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2.. APROVACIÓ,SI S'ESCAU,INICIAL DE LA MODIFICACIÓDE CRÉD|T3/08 DEL
PRESSUPOSTDE L'EXERCICI2008 H/oo/o8s.

ANTECEDENTS
1. Per Providénciad'alcaldiade data 16 de juny de 2008, s'iniciaI'expedientper a
l'aprovacióde la modificacióde créditmitjangantcréditextraordinari.
2. La regidorad'hisendaha realitzaten data 17 de juny de 2008 propostade crédit
extraordinaridel pressupost2008 per tal d'atendre les despeses que es detallen a
per a les quals no hi ha consignació
continuació,
en el pressupostordinariactual,la qual
s'ha de finangarmitjangantbaixes dels crédits de partidesde despesesdel pressupost
vigentde la corporació,
vigents.
amb subjeccióa les disposicions
Despesesque cal finangar:
1/ Créditsextraordinaris

quees proposa:
Finangament

FONAMENTS
DE DRET
1. La normativajurídicaestá recollidafonamentalment
a I'article177 del Reial decret
de les
legislatiu212004,
de 5 de marg,pel quals'aprovaelText refósde la Llei reguladora
hisendeslocals,i als articles34 a 38 del Reialdecret500/1990.
2. Segonsla normativad'hisendeslocalsi el RD 500/90,quan s'hagide realitzaralguna
despesaque no pugui demorar-sefins a I'exercicisegüenti en el pressupostde la
corporacióno hi hagi crédit,el presidentha d'ordenarla incoacióde I'expedientde
concessióde créditextraordinari.
El finangamentes pot realitzara cárrecdel romanentlíquidde tresoreria,amb nous o
majors ingressos sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjangant
anul'lacionso baixes de crédits de despesesd'altres partidesno compromesesdel
pressupostvigent,les dotacionsde les quals s'estiminreduTbles
sense pertorbaciódel
respectiuservei.
3. Segonsels articles22.2.ei47 de la Llei711985,
de 2 de abril,reguladora
de las bases
del régim local,I'aprovacióde la modificaciódel pressupostes competénciadel Ple de
- 43711BANYERES
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I'Ajuntament
amb majoriasimple.
Per tot aixó,
Es proposa al Ple de la corporació I'adopció dels següents acords:
PRIMER.-Aprovar I'expedientde crédit extraordinarinúmero 3/08, que cal finangar
mitjangantbaixesde créditsde partidesde despeses.
durantel terminireglamentari
SEGON.-Exposaral públicaquestexpedient,
de quinzedies
hábils,mitjangantun edicteal taulerd'anuncisi al ButlletíOfícialde la Províncra.Si no es
presentenreclamacions,I'acordserá ferm. En cas contrari,el Ple disposarádel termini
pública,per resoldre-les.
del períoded'exposició
d'un mes,comptatdes de la finalització
Intervencions:
de la modificació
ElSr. Menéndez:demanaI'explicació
de pressupost.
Sra. Ribosa: Exposa que com la tramitaciódel POUM es portará des de la iniciativa
pública,el costde les modificacions
o adaptacions
I'hauráde sufragarI'Ajuntament,
aquest
costs'haestimaten 50.000eurosiva inclós.
Sr. Menéndez:Es queixa,han passat6 mesosi encarano s'ha liquidatel pressupost,
ija
existeixen3 modificacionsde crédit.En el darrer Ple es va signarun conveniper valor de
360.000euros i ara 50.000més per fer estudisi treballstécnics,tot aixó sense tenir cap
pressupostdel cost.Ha passatun any i encarano s'ha adjudicatel contracte.
Sr. Alcalde: es veritatque no s'ha liquidatel pressupost,peró totes les comptescorrents
estana la vista de tothom,ara bé, vostété moltessignaturespendents,I'animoa que passi
a signarles factures.
Sr. Menéndez:declaraque va comengara signarperó al veureque no estavasignatper
no va continuar.
el interventor,
Sr. Alcalde: declaraque s'ha de trucar al Sr. Jordi Palau perqué passi a signar la
pendent.
comptabilitat
Un cop discutidala presentproposta,el Sr. Alcaldeproposaque es passia votació,i per 6
vots a favor dels grups CIU i ICV i 4 vots en contra del grup PSC, queda aprovadala
presentproposta.

3.. DONARCOMPTEDE L'APROVACIÓDE LA LIQUIDACIÓOEI PRESSUPOSTDE
LA FUNDACIÓJOSEPCAÑAS EXERCICI2OO7FCIOSIO2O.
En data 27 de maig de 2007,el Presidentva adoptarla resoluciónúm. D/08/006,per la
qual s'aprovala liquidaciódel pressupostde I'organismeautónomFundacióPúblicaJosep
20O7,laquales transcriua continuació:
a I'exercici
Cañascorresponent
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