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DE
MESURES
EXTRAORDINÀRIES
RELACIONADES AMB LA COVID-19, RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE EL
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 6712/2020, DE 16 DE JULIOL, PEL QUL ES VA
SUSPENDRE EL MERCAT AMBULANT DE “LOS PAJARITOS” AL BARRI DE LA
FLORIDA FINS EL 31 DE JULIOL DE 2020
ATESA la incidència acumulada de contagis en aquest municipi des de l’1 fins al 13 de
juliol de 2020, que puja a la quantitat de 331 casos (122,7 casos per 100.000
habitants), destacant amb diferència pel número de contagis els barris de Collblanc
(139,38), de la Torrassa (225,26), la Florida Nord (165,70) i la Florida Sud (115,67).
VIST que per Decret d’Alcaldia núm. 6712/2020, de 16 de juliol, es va suspendre el
mercat ambulant de “Los Pajaritos” al barri de la Florida fins el 31 de juliol de 2020, en
base al paràgraf segon de l’apartat 4 de la Resolució SLT/1699/2020, de 15 de juliol,
per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública par a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als barris de la Torrassa, la Florida i
Collblanc de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, que permet l’activitat comercial
però, en la mesura que sigui possible, a fer-la sense contacte físic amb els clients.
VIST que al dia següent es va dictar la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per
la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a diversos municipis, entre els quals es
troba la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, on el paràgraf segon del seu apartat 4 té
idèntica redacció a la donada per l’anterior Resolució.
VISTOS els criteris d’aplicació de les mesures restrictives per la COVID-19 a
Catalunya, emesos pels Departaments de Salut i d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, pels quals es determinen els criteris interpretatius de les mesures donant
resposta a les preguntes relacionades amb la seva aplicació, tenint en compte el que
estableix la normativa, on a la pregunta 5, relativa a la possibilitat d’obrir els mercats
no sedentaris, es respon afirmativament, però recomanant “que els ajuntaments hi
reforcin els controls del compliment de les mesures de seguretat, especialment dels
aforaments per evitar aglomeracions, garantint les distàncies de seguretat d’1,5 metres
entre persones i de 2,5 m2 de superfície per persona (cal perimetrar si és viable), així
com la higiene de mans i l’ús de mascareta. A més, per reduir la mobilitat, es
recomana prioritzar la venda de venedors i productes de proximitat.)
ATÈS que aquests criteris deixen clar la possibilitat actual d’obrir els mercats no
sedentaris, encara que amb les recomanacions descrites anteriorment.
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Vist l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica el 20 de juliol de 2020.
L’Alcaldia-Presidència, en exercici de la citada competència,
RESOL,
PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE el Decret d’Alcaldia núm. 6712/2020, de 16 de
juliol, pel qual es va suspendre el mercat ambulant dels diumenges de “Los Pajaritos”
al barri de la Florida fins el 31 de juliol de 2020.
SEGON.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima
difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general
coneixement.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui
lloc, en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de Règim local.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics
municipals, a la representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La
Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.

Contra aquest acte de tràmit qualificat, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà
interposar, de manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes, comptat de l’endemà a la seva notificació. El termini màxim per a la resolució
d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que
s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de sis
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat per silenci
administratiu, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa).
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de
l’endemà a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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