Servei de Desenvolupament Local
Secció jurídicoadministrativa

ANUNCI
d’ampliació convocatòria per a l’atorgament de llicències temporals d’ús privatiu
de la via pública per instal·lació de parades durant la Fira de Sant Andreu 2021
En data 18 d’octubre de 2021, la regidora delegada d’Indústria, Comerç i Activitats ha
dictat la Resolució que es transcriu a continuació:

“Resolució
Núria Masgrau i Fontanet, tinent d’alcalde i regidora delegada d’Indústria, Comerç i
Activitats, i vist l’expedient administratiu instruït d’ofici relatiu a l’aprovació de
l’ampliació de la convocatòria per a l’atorgament de llicències temporals d’ús privatiu
de la via pública per instal·lació de parades durant la Fira de Sant Andreu 2021, dicto
la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions legals que
a continuació s’exposen:
Antecedents
1.
Per Resolució de 22 de setembre de 2021 es van aprovar les bases
reguladores de les condicions d’atorgament de llicències temporals d’ús privatiu de la
via pública per la instal·lació de parades de venda duran la Fira de Sant Andreu 2021
així com també es va aprovar la corresponent convocatòria.
2.
En el moment d’aprovar-se aquestes bases i convocatòria es trobava vigent la
Resolució SLT/2817/2021, de 16 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmics de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya on es fixaven, entre d’altres, mesures de control
d’aglomeracions consistents en mesures de control d’accessos i d’aforaments.
3.
Això comportava la necessitat de disposar de personal de control i de mesures
de control d’accessos, per la qual cosa, al no disposar dels recursos suficients per
garantir aquestes mesures durant tots els trams del Passeig Pere III es va acordar
limitar l’espai al tram comprès entre la Muralla Sant Francesc i la Plaça de Crist Rei i
algun remolc o vehicle tenda a l’espai ubicat al Polígon dels Trullols.
4.
Per Resolució SLT/3090/2021, de 14 d’octubre, per la qual es modifica la
Resolució SLT/3035/21, de 6 d’octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVI-19 al territori de Catalunya, s’han aixecat aquestes restriccions, per
la qual cosa ja no existeixen motius per limitar l’espai destinat a parades de venda
durant la Fira de Sant Andreu ni tampoc limitar els productes autoritzats.
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5.
En data 18 d’octubre de 2021, el Responsable de Fires i Mercats i la tècnica
d’administració general han emès sengles informes en relació amb l’ampliació
d’aquesta convocatòria.
Consideracions legals
1. Utilització de béns de domini públic. La utilització del bé de domini públic adopta la
modalitat d’ús privatiu ja que, de conformitat amb l’article 57.1 del Reglament de
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, constitueix
una ocupació directa o immediata d’una porció de domini públic, de manera que limita
o exclou la utilització per part d’altres particulars.
2.
Autorització municipal. De conformitat amb l’article 57.2 del Reglament de
patrimoni dels ens locals, l’ús privatiu que no comporta la transformació o modificació
del domini públic resta subjecte a l’atorgament d’una llicència. Aquesta llicència és
d’ocupació temporal i origina una situació de possessió precària, la qual justifica la
revocabilitat de la llicència per part de l’Ajuntament per raons d’interès públic.
Així mateix, l’article 10 de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana determina
que l’autorització municipal per a la realització dels actes als espais públics fixarà
l’horari i altres condicions que hauran de regir aquests esdeveniments.
3.
Procediment per a l’atorgament de les llicències. L’article 57 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals
estableix que l’atorgament de llicències d’utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic, en cas d’existir una pluralitat d’interessats, ha de tenir en compte els
principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.
En un sentit semblant l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de
les Administracions Públiques determina que en cas de trobar-se el nombre
d’autoritzacions limitat, l’atorgament es farà en règim de concurrència competitiva.
4.
Òrgan competent. L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient és
l’alcalde president, en virtut de l’establert al l’article 21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l’article 60 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals.
En exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada
per Resolució de l’alcalde núm. 5476, de 27 de juny de 2020 i publicada al BOPB del
dia 06.07.2020,
Resolc:

Primer. Ampliar l’espai destinat a la Fira de Sant Andreu 2021 i incorporar els
següents trams:
Tram B- Passeig Pere III (entre Pl. Crist Rei fins a Pl. Espanya)
Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Tram C- Passeig Pere III ( des de Pl. Espanya fins a al C/Sèquia)
Segon. No limitar els tipus de productes en aquests nous trams, si bé les parades
hauran de disposar d’una carpa o bé tractar-se de remolcs i/o vehicles tenda.
Pel que fa a les carpes, hauran de disposar d’una estructura d’alumini, acer galvanitzat
o fusta amb unes dimensions de 3x3 , múltiples de 3x3 i també de 3 m de llarg per 2
metres d’amplada.
Totes aquestes carpes hauran d’estar perfectament ancorades al terra amb pesos per
evitar les situacions meteorològiques adverses.
El color de la carpa/es de la totalitat de la parada serà d’un mateix color i llis. Les
carpes podran tenir qualsevols dels colors que s’enumeren a continuació: cotó cru (
RAL1015), blanc pur (RAL 9010), blanc senyal (RAL 9003), bordeus (RAL 3004),
mostassa (RAL 1032), siena cremada (RAL 8023), negre antracita (RAL 9011), negre
traffic (RAL 9017), negre intens (RAL 9005).
Tercer. Indicar que, per motius tècnics i de maniobrabilitat dels remolcs, els remolcs
vehicles/tenda d’activitats recreatives s’ubicaran preferentment en el tram B- Passeig
Pere III, i en cas que es disposi d’espai podran ubicar-se en aquest espai altres
parades o remolcs/vehicles tenda.
Quart. Indicar que en el tram C-Passeig Pere III (des de Pl. Espanya fins al C/ Sèquia)
s’ubicaran aquelles parades que han obtingut menys puntuació segons els criteris de
valoració establerts en les bases.
Cinquè. Ampliar el termini de presentació de les sol·licituds per aquelles parades de
productes que no es trobaven autoritzats en les bases reguladores (tals com productes
d’alimentació, activitats recreatives, joguines...). El termini de presentació d’aquestes
sol·licituds comprendrà des del dia 19 d’octubre de 2021 fins els dia 25 d’octubre de
2021
També s’admetran aquelles sol·licituds presentades entre el 28 de setembre fins el dia
18 d’octubre de 2021 sempre i quan es tracti de productes no autoritzats inicialment en
les bases reguladores i disposin d’una carpa amb les característiques fixades en el
punt segon o es tracte de remolcs i/o vehicles tenda.
Sisè. Ampliar el tipus de productes autoritzats en el tram del sector els Trullols i
permetre també parades d’activitats recreatives mitjançant remolcs i/o vehicles tenda.
També s’amplia el nombre de parades autoritzades a un màxim de 6 parades.
El termini de presentació d’aquestes sol·licituds comprendrà des del dia 19 d’octubre
de 2021 fins el dia 25 d’octubre de 2021.
També s’admetran aquelles sol·licituds presentades entre el 28 de setembre fins el dia
18 d’octubre de 2021 sempre i quan es tracti d’activitats recreatives mitjançant remolcs
i/o vehicles tenda.
Setè. En tot allò que no s’oposi a l’establert en aquesta Resolució, seran d’aplicació
les previsions establertes en les Bases reguladores de les condicions d’atorgament de
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llicències d’ocupació temporal de la via pública per a la instal·lació de parades de
venda durant la Fira de Sant Andreu, aprovades per Resolució de la regidora delegada
d’Indústria, comerç i activitats de 22 de setembre de 2021.”
La qual cosa es fa públic als efectes oportuns
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