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Localització de l'activitat

MONTSERRAT BAULAS BORDES , SECRETÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA,
C E R T I F I C O:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 13 de desembre de 2021, va adoptar,
entre d'altres, l'acord que es transcriu a continuació:
2 - APROVACIÓ DEL CALENDARI DEL MERCAT 2022 - Expedient MER/72/2021
Vist el calendari laboral 2022 i sent els dies festius coincidents amb mercat els següents:

•
•
•
•

1 de gener- dissabte
6 de gener- dijous
8 de setembre- dijous
8 de desembre - dijous

Vist que l’1 i 6 de gener no estan inclosos entre els dies festius d'obertura autoritzada i, per tant, el comerç local no
podrà obrir.
Vist que el 8 de setembre és festiu local, per tant, no hi haurà activitat comercial al municipi.
Vist que el 8 de desembre sí està permesa l’obertura comercial i per tant, l’activitat està legitimada i el comerç local
pot obrir.
Vista l'aplicació als anys anteriors i adaptant el mateix criteri.
Consensuat amb l'associació de comerciants SOM Sant Sadurní que manifesta com a vàlid el mateix criteri.
Atès que l’Ordenança dels Mercats de Venda No sedentària de Sant Sadurní d’Anoia a l’article 2 diu textualment:
L’alcaldia o l’òrgan delegat competent podrà autoritzar l’ampliació tant de dies com de l’horari si per raons
turístiques, fluxe de públic o de persones o dies assenyalats es considera convenient. A tal efecte aprovarà un
calendari anual on es recollirà l’horari i els festius de cada any.
Vist l’informe del departament de Comerç i Mercat on dona conformitat a:
- NO celebrar el mercat els dies 1 i 6 de gener i 8 de setembre.
- SÍ celebrar el mercat el 8 de desembre.
Atès que a normativa vigent en matèria de regulació del Mercat Ambulant de Sant Sadurní d'Anoia, estableix que la
Junta de Govern Local podrà variar la data de celebració del mercat ambulant quan concorrin causes justificades.
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A l'empara d'allò que disposen els articles 54 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions
efectuades per l'alcalde-president d'aquest Ajuntament mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 1325/2019 de data 27 de
juny de 2019.
Per tot l'exposat aquesta Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
PRIMER: Declarar que no tingui lloc la celebració del mercat ambulant de Sant Sadurní d'Anoia els següents dies:

•
•
•

1 de gener- dissabte
6 de gener- dijous
8 de setembre- dijous

SEGON: Declarar que el següent dia festiu de l’any 2022 coincident amb dia de mercat i que és festiu d'obertura
comercial autoritzada, sí que tindrà lloc la celebració del mercat ambulant de Sant Sadurní d'Anoia:
•

8 de desembre- dijous

TERCER: Notificar aquesta resolució als venedors i venedores ambulants interessats, a l’empresa contractada per
la vigilància del mercat i a Som SantSadurní.
QUART: Donar trasllat a intervenció de fons, al Departament de Comerçi Mercat de l'Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia i a Policia Local.
VOTACIÓ : L'acord és aprovat per unanimitat dels membres presents .
I perquè així consti, fent expressa l'advertència de l'article 206 del reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que
resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, als efectes oportuns lliuro la present certificació d'ordre i amb el
vistiplau del senyor Josep Maria Ribas i Ferrer, alcalde-president, a Sant Sadurní d'Anoia, 15 de desembre de 2021.
VIST I PLAU,
F_FIRMA_6
Signat electrònicament per:
L'Alcalde-President
Josep Maria Ribas i Ferrer
15-12-2021 14:30

F_FIRMA_1
Signat electrònicament per:
La Secretària
Montserrat Baulas Bordes
15-12-2021 14:18
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