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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 21 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
LA COVID-19, RELATIU A LA SUSPENSIÓ DEL MERCAT AMBULANT DE "LOS PAJARITOS"
AL BARRI DE LA FLORIDA FINS EL 31 DE JULIOL DE 2020.
ATÈSA la situació d’emergència generada per l’evolució de la COVID-19 que ha provocat la
declaració de pandèmia global per l’OMS l’11 de març de 2020 i l’estat d’alarma per Reial
decret 463/2020, de 14 de març, finalitzat a les 00:00 hores del 21 de juny de 2020 en aplicació
de l’article 2 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny.
VIST que per Decret d’Alcaldia núm. 3518/2020, de 13 de març, rectificat pel Decret d’Alcaldia
núm. 3770/2020, de 20 de març, es va suspendre, entre altres, el mercat ambulant de “Los
Pajaritos” des del 13 de març de 2020 i durant un termini mínim de quinze dies.
VIST que per Decret d’Alcaldia núm. 3635/2020, de 16 de març, es va suspendre, entre altres,
el mercat ambulant de “Los Pajaritos” durant el termini de vigència de l’estat d’alarma.
VIST que per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 25 d’abril de 2020 es va
ratificar el Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat, aprovat
pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial d’alt risc.
ATÈS que pel Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, s’estableixen les mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 i per prevenir possible rebrots de la malaltia, aplicables a tot el territori nacional un
cop superada la Fase III del Pla per a la transició fins una nova normalitat, aprovat pel Consell
de Ministres de 28 d’abril de 2020, i finalitzat l’estat d’alarma amb pèrdua d’efectes de les
mesures derivades de la citada declaració d’estat d’alarma en les corresponents províncies,
illes o unitats territorials, podent produir-se la regressió de les fases i mesures fins a les
previstes al Reial decret de declaració de l’estat d’alarma, en aplicació dels articles 5 i 3.1,
respectivament, del Reial decret 555/2020, de 5 de juny.
VIST que pels articles 3 i 4 del Decret 63/2020, de 18 de juny, es va iniciar l’etapa de la represa
al territori de Catalunya en el marc de l’emergència sanitària vigent provocada per la COVID19, aixecant-se les restriccions de mobilitat en l’àmbit del citat territori i dictant-se, entre altes, la
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’estableixen mesures bàsiques de
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció
i el Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa, que declara el manteniment de la vigència de determinades normes
autonòmiques dictades durant l’estat d’alarma.
ATÈS que en base a la legislació i plans citats anteriorment, així com a la resta de normatives
aplicables, per Decret d’Alcaldia núm. 5253/2020, de 8 de juny, es van aixecar progressivament
les suspensions i tancaments establerts als Decrets citats anteriorment, en funció del
començament, a la ciutat de L’Hospitalet, de les Fases I, II i III.
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VIST que amb motiu de la incidència acumulada de contagis en aquest municipi des del dia 1 al
13 de juliol de 2020 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), per Decret d’Alcaldia
núm. 6549/2020, de 12 de juliol, es va activar, des de l’11 de juliol, el Pla bàsic d’emergència
municipal en fase d’alerta.
VIST que per Ban de l’Alcaldia de 14 de juliol de 2020, entre altres, es va informar a la
ciutadania de l’activació del citat Pla bàsic d’emergència municipal i de la voluntat de disposar,
entre altres, la limitació en les activitats de gran concentració de persones i la vigilància en el
compliment de les normes disposades per les autoritats sanitàries.
ATÈS que el 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, limita l’activitat comercial, en la mesura que sigui possible, a
fer-la sense contacte físic amb els clients.
VIST l’informe emès pel cap de la secció de Mercats, Comerç i Consum el 16 de juliol de 2020,
on es proposa la suspensió del mercat de “Los Pajaritos” fins el 31 de juliol de 2020, en base a
les circumstàncies següents:
“1) Hem comptabilitzat una gran afluència de públic en les darreres setmanes, entorn a més de
10.000 persones/setmana.
2) Cal considerar cinc trets diferencials amb la resta de mercats setmanals: la seva ubicació –
entre La Torrassa i La Florida-, les seves reduïdes dimensions (64 parades), el dia de
celebració –diumenge-, la seva àrea d’influència, més enllà del nostre municipi i l’altíssima
densitat poblacional de la seva àrea d’influència primària i secundària.
Tots aquests factors dificulten el distanciament interpersonal i fan impossible garantir el seu
normal funcionament.
3) D’altra banda, els mitjans materials i humans són cada cop més escassos i molt reduïts;
tanques per delimitar el recinte si cal, servei d’instal·lació i recollida de les esmentades
tanques, voluntaris per informar als controls d’accessos, vigilants de seguretat, agents de la
Guàrdia Urbana, així com el nostre propi personal.”
VIST l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per
la qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades
en casos d’extraordinària i urgent necessitat, la qual resulta no delegable per aplicació de
l’apartat 4 del citat precepte.
Vist l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica el 16 de juliol de 2020.
L’Alcaldia-Presidència, en exercici de la citada competència,
RESOL,
PRIMER.- 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.
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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, que exhaureix la via administrativa, 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 màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de 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 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius 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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