REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL
MASNOU CENTRE - Carrer d'Itàlia, núm. 50

CAPÍTOL I - NORMES GENERALS

Article 1.
El Mercat Municipal "Masnou Centre", situat en el carrer d'Itàlia, núm. 50, planta baixa,
ostenta la condició de servei públic municipal, gestionat en règim de concessió
administrativa i instrumentat jurídicament com un dret de superfície, del qual és
l'adjudicatari l'entitat Merca Comercial Masnou, S.A.
Tots els béns objecte d'aquest Reglament són inalienables, inembargables i
imprescriptibles, llevat el que disposa el plec de condicions regulador de la mateixa.
Si els creditors dels titulars de les parades de venda obtinguessin l'embargament del
negoci que en ells s'exerceix, quedaran subjectes al mateix règim que tenien els seus
deutors. Igual succeirà amb els creditors de l'empresa concessionària si obtinguessin
l'embargament dels drets de la concessió.

Article 2.
A causa de la forma de gestió indirecta, el mercat serà administrat per la concessionària
dintre de les atribucions reconegudes en la concessió. No obstant això l'Ajuntament del
Masnou exercirà la necessària intervenció administrativa, la potestat sancionadora i totes
aquelles funcions que impliquin l'exercici d'autoritat i siguin de la seva competència.

Article 3.
El mercat té per objecte la venda al detall dels productes enumerats en l'apartat III.

Article 4.
L'horari de venda al públic en el mercat així com el règim de vacances serà fixat per
l'Ajuntament, a proposta de l'Agrupació de Venedors.

El període de vacances serà escollit pels venedors i podrà gaudir-se en qualsevol època
de l'any, si bé en l'esmentat període hauran de restar a la venda una representació de, al
menys el 50%, de tots els productes.
La direcció del mercat presentarà a l'Ajuntament, durant el primer trimestre de cada any,
un pla de vacances que haurà de complir l'esmentat anteriorment.
Els horaris dels locals del vestíbul i autoservei podran ser diferents als de les parades de
dintre del Mercat.

Article 5.
El tauló oficial d'anuncis s'exposarà en un lloc visible del mercat, en el qual es fixaran
totes les disposicions de règim intern o de caràcter general. Tant els titulars de les
parades com el públic en general, s'entendran legalment notificats de les disposicions, de
règim intern sense altre requisit que la seva publicació en la forma indicada.

Article 6.
La descàrrega dels gèneres s'efectuarà durant el període comprès entre una hora abans i
una després de les senyalades per l'apertura i el tancament del mercat. Fora d'aquest
horari l'accés solament estarà permès prèvia autorització per escrit del director.
Només es permetrà la descàrrega de productes en els llocs senyalats a tal efecte.
El transport fins al mercat i dintre del mateix es realitzarà en la degudes condicions
higièniques, utilitzant vehicles i mitjans de transport adequats.
Els transportistes seran responsables dels danys que puguin causar a l'edifici del mercat
amb motiu del transport i descàrrega dels gèneres a ells confiats.

Article 7.
Les operacions de venda es realitzaran per norma general al pes, a excepció d'aquells
articles en què sigui costum la venda per unitats. El mercat disposarà de bàscula i
balances oficials per a les comprovacions de pes que sol.licitin els compradors.

Les reclamacions que en aquesta matèria s'efectuïn, seran davant la Direcció i abans
d'abandonar el mercat.
Article 8.
La col.locació i dipòsit dels gèneres només es permetrà dins de les parades i llocs
habilitats per allò, quedant prohibit la utilització dels carrers o passos, que hauran d'estar
lliures per a la fàcil circulació dels compradors. Es procurarà no efectuar trasllat de
mercaderies d'una parada a una altra durant les hores de venda de mercat i el dipòsit
d'envasos buits en la superfície destinada a exposició i venda.

CAPÍTOL II - DE LA TITULARITAT DE LES PARADES

Article 9.
El comerç en el mercat s'exercirà pels titulars de les parades que s'haguessin subrogat en
els drets i deures del concessionari. Els llocs de venda o parades que no siguin objecte
de subrogació, el concessionari podrà procedir al seu arrendament, d'acord amb el que
disposa l'article 138 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals

Article 10.
Només podran ser titulars de les parades les persones naturals o jurídiques, amb plena
capacitat jurídica i d'obrar.
Si les parades fossin posseïdes en comú, els co-titulars seran responsables solidàriament
de totes les obligacions inherents a la titularitat. Els llocs que pertanyen a persones
jurídiques, seran atesos per qui les representi.
Cap titular, cònjuge no separat legalment, ni els fills sota la mateixa pàtria potestat, no
podran tenir més de 2 parades de venda del mateix article i que la suma no superi 4
números.

Article 11.
La titularitat de les parades subrogades es perdrà per:

a) La renúncia expressa i escrita del titular.
b) La resolució del contracte.
c) Transcórrer el temps de la concessió.
d) Incorre en sanció molt greu, d'acrod amb l'article 76 punt C )

Article 12.
Qualsevol que fos la causa de la pèrdua de la titularitat, l'interessat en aquest moment,
haurà de deixar lliures i buits, a disposició del concessionari, tots els locals objectes de
l'ocupació. En cas contrari, l'Ajuntament podrà acordar, a petició del concessionari, el
llançament per via administrativa.

Article 13.
1.-Els drets que corresponguin als titulars de les parades podran traspasar-se per actes
inter vius sempre que no es canviï la destinació de la parada, el nou titular reuneixi els
requisits legals i es posi la transmissió en coneixement del concessionari i/o autorització
de l'Ajuntament.
En cas de mort la transmissió es podrà realitzar a favor de l'hereu o legatari.
De no existir hereu, dintre del quart grau, la parada quedarà vacant, revertint a
l'Ajuntament la seva lliure disponibilitat.
2.- En els supòsits de cessió inter vius que no obeeixin a impossibilitat física del titular,
l'Ajuntament ostentarà els drets de tempteig i retracte, que podrà o no exercir atès els
motius d'interés públic.
3.- En cas d'exercitar-se els drets de tempteig i retracte, l'import a pagar per part
municipal serà el corresponent a la valoració de la concessió efectuada conforme als
criteris contemplats de la legislació d'expropiació forçosa; excepte quan el preu del
traspàs declarat sigui inferior, en aquest cas s'estarà a aquest últim.
4.-L'Ajuntament, dintre l'Ordenança Fiscal, senyalarà la quantitat ha cobrar per
l'autorització aquestes transmissions.

Article 14.
Els venedors podran, en qualsevol moment, variar la seva dedicació comercial dintre dels
grups d'articles establerts en el present reglament, sempre que ho autoritzi l'Ajuntament,
prèvia audiència de l'Agrupació de Venedors i de la concessionària.

CAPÍTOL III - ARTICLES DE VENDA AUTORITZATS

Article 15.
a) BAR.- Venda de begudes i cafès, acompanyades o no de tapes, entrepans freds i
calents, per ésser consumits en el mateix local.
b) FRUITES I VERDURES.- Tota classe de fruites, verdures i hortalisses, en salaó,
frigoritzades, seques i patates i altres tubercles i cargols. Podran expendre articles
alimenticis pre-cuits i pre-cuinats en els quals l'element bàsic sigui qualsevol dels
productes esmentats, mitjançant les instal.lacions adequades.
c) CARNISSERIA.- Tota classe de carn de bou, vaca, vedella, moltó, ovella, bé i cabrit.
S'establirà en les instal.lacions la deguda separació entre els diversos tipus de carn,
adequant-se en cada cas a les disposicions sanitàries vigents i a les que successivament
puguin dictar-se.
En aquest tipus de lloc podrà expedir-se, a més a més, la mateixa carn frigoritzada o
congelada, així com articles alimentaris preparats en forma de pre-cuits o pre-cuinats, els
quals l'element principal estigui constituït bàsicament per algunes de les carns
autoritzades per a la venda.
d) XARCUTERIA.- Carn de porc fresca, salada i congelada, embotits, pernils, mantegues i
altres productes del porc i, previament separats, formatges.
Podran expedir-se igualment, articles alimentaris preparats en forma de pre-cuits i precuinats, els quals, bàsicament, la carn de porc sigui l'element fonamental.
e) AUS I CAÇA.- Gallines, pollastres, ànecs, oques, coloms, caça menor, conills, llebres,
aus, ous i cargols.

Podran vendre igualment articles alimentaris preparats, pre-cuits i pre-cuinats, els quals,
bàsicament, sigui l'element principal algun dels productes indicats i mitjançant les
instal.lacions adequades.
f) PEIXOS I MARISCOS.- Venda de tota classe de peix i marisc fresc i congelat.
Mitjançant les instal.lacions adequades, podran expendre articles alimentaris preparats,
pre-cuits i pre-cuinats, els quals, bàsicament, el peix o marisc sigui l'ingredient principal.
g) CARN DE CAVALL.- Tota classe de carn de cavall i similars, fresca i congelada.
h) LLEGUMS CUITS.- Podràn expendre llegums pre-cuits, pre-cuinats, cuits i secs,
cigrons remullats o cuits, grans, cereals, les seves farines, patates i altres tubercles, així
com fruita seca.
i) PESCA SALADA.- Peix salat, sec o remullat o en salmorra, així com olives i variants i
conserves.
j) CONGELATS.- Venda al públic de tota classe d'articles alimentaris congelats.
k) DESPULLES.- Vendrà les despulles de bestià boví, oví i de llana, frescos, refrigerats o
congelats, en les seves diferents formes de presentació i preparació.
l) PASTISSERIA.- Tota classe de dolços i altres articles de confiteria i pastisseria com,
rebosteria, pastissos, brioxos, pasta de full, pastes de dolç, conserves en dolç, bombons,
xocolata, caramels, turrons, massapans, gelats, etc.
ll) XURRERIA.- Bunyols, xurros, patates fregides, cotnes i altres productes similars en els
quals la seva composició sigui, bàsicament, de farina i els seus derivats i que hagin
d'elaborar-se mitjançant la immersió en oli calent.
m) HERBOLARI I DIETÈTICA.- Es podran vendre preparats alimentaris per a règims
dietètics, que es distingeixin clarament dels productes alimentaris d'ús corrent que
satisfacin les exigències especials de nutrició de les persones sanes i d'aquelles altres
que els processos d'assimilació o metabolisme es trobin alterats i tota classe d'herbes
medicinals, degudament envasades, etiquetades i enregistrades específicament cada
producte per la Direcció General de Sanitat..
n) ESTANC.- Paper de fumar, encenedors, llumins i capces de llumins, tabaquera,
cigarretes, broquets, pipes, metxes i pedres d'ingnició, tabac de totes classes i formes,

paper i efectes timbrats, prèvia autorització de TABACALERA S.A. o organismes
competens.
ñ) FLORS I PLANTES.- Flors i plantes naturals tallades o en testos i llavors. Flors
artificials de totes classes, gerres, càntirs i altres articles anàlegs de fang cuit o pisa
ordinària.
o) QUIOSC -LLIBRERIA.- Diaris i revistes de qualsevol classe, qualsevol que sigui la seva
periodicitat, llibres infantils, novel.les, tot tipus de llibres, postals,

cartes, articles de

papereria i escritori, articles de belles arts i objectes de regal
p) FLECA.- Pa i d'altres productes elaborats essencialment amb la massa del pa, farines
de blat, llets i gelats, productes derivats del cacau, cafè, infusions, caramels, xiclets i
productes similars.
q) ROSTIDORIA.- Aliments preparats, condimentats i rostits.
r) AUTOSERVEI.- Es podrà vendre tota classe d'articles alimentaris i d'altre tipus, a
excepció de qualsevol producte alimentari fungible i envasat, que representi competència
directa als productes a la venda en el mercat. En tot cas podrà vendre tota mena de
productes congelats envasades, en la instal.lació frigorífica adequada, exclòs el marisc.
s) DEGUSTACIÓ DE CAFÈ.- Venda i degustació de cafè, la qual es podrà complementar
amb licors adients.
t) RÀPID.- Reparació de calçat i de claus.
u) BRIOIXERIA INDUSTRIAL.- Venda de brioixeria i rebosteria dolça i salada.
v) FRUITS SECS O ESPECIALITATS.- Venda de fruita seca, patates fregides, caramels,
olives i similars.
x) GELATERIA.- Venda de gelats, orxates, xurros i xocolata, exclusivament.
Article 16.
L'anteriors relació establerta en l'article anterior té caràcter enunciatiu i no limitatiu. En cas
que es pretengui la venda d'algun producte no enumerat, ho resoldrà l'Ajuntament, prèvia
audiència de la concessiònaria i dels venedors afectats.

CAPÍTOL IV - DRETS I OBLIGACIONS DELS TITUTALS I VENEDORS

Article 17.
Correspon al titulars dels llocs el dret a utilitzar els béns de servei públic necessaris per
poder portar a terme les seves activitats en la forma establerta.

Article 18.
Ni l'Ajuntament ni la Concesionària assumiran responsablilitats per danys, substraccions o
deterioraments de mercaderies.
Tampoc assumiran la responsabilitat d'una vertadera i pròpia custòdia, encara que
previnguin de vigilància del mercat.

Article 19.
Les vendes s'entendrà que són al comptat. El venedor podrà denegar la venda del gènere
que extén al comprador que

es troba en descobert del pagament de la mercaderia

adquirida anteriorment en el propi mercat.

Article 20.
Els venedors hauran de/d':
a). utilitzar el llocs únicament per a la venda de mercaderies pròpies del seu negoci.
b). conservar en bon estat la porció de domni i els llocs, obres i instal.lacions utilitzades.
c). exercir ininterrompudament, durant les hores senyalades i amb la deguda perfecció i
cura la seva activitat comercial.
d).vestir correctament i amb polidesa la indumentària apropiada.
e). tenir cura perquè els seus respectius llocs estiguin nets, lliures de residuus i en
perfectes condiciones higièniques i de presentació. La roba i d'altres estris dels venedors
no es tindran a la vista, sinó desats en armaris col.locats a l'efecte.

f). contribuir a la neteja, conservació i vigilància del mercat en la forma i condicions que
s'estableixin d'acord amb el disposat en aquest reglament, i en les condicions de
l'adjudicació.
g). atendre els compradors amb la deguda amabilitat i deferència.
h). satisfer les exaccions i tributs que corresponguin d'acord amb les Lleis, Ordenances
Fiscals i condicions de la concessió.
i). abonar l'import dels danys i perjudicis que el propi titular, els seus familiars o
dependents causin en els béns objecte de l'autorització o de la llicència i en les
instal.lacions o en l'edifici del mercat.
j). facilitar les dades que sol.liciti la Direcció i l'inspecció corresponent.
k). complir altres obligacions que resultin d'aquest reglament i les ordes i instruccions de
l'autoritat municipal o dels seus agents, directament o a través de la concessionària.
l). exhibir a la concesionària o a la inspecció corresponent quan siguin requerits, el
document acreditatiu d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals i laborals.
ll). complir les altres obligacions que resultin del present reglament.
i). Abonar les tarifes per despeses del Mercat que aprovi l'Ajuntament ( director, neteja,
aigua, enllumenat, magatzems, seguretat, assegurances que corresponen al Mercat, etc.)

Article 21.
Els envasos buits no podran romandre en els llocs més de 24 hores, no podent utilitzar
els esmentats llocs
l´incompliment

com a dipòsit de tals envasos, sense que serveixi d´excusa

d´aquesta prohibició

el fet de no haver-se recollit, aquells, pels

encarregats d´aquest servei.
L´Ajuntament o la Concessionària podran disposar l´ús obligatori del envasos sense
retorn, així com

ordenar la utilització

obligatòria d'un servei exclusiu de recollida

d´envasos mitjançant el pagament de la taxa o preu de tarifa corresponent.
Es prohibeix col.locar embalums en els passadissos.

Article 22.

Els titulars venen obligats a ocupar el lloc, bé personalment, bé per mitjà del seu cònjuge
o descendents, ascendents i d'altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al 2n.grau
inclòs, en les condicions exigides per aquest Reglament.
Els llocs de venda podran ser també atesos per dependents dels titulars, prèvia alta
d'aquells en la Seguretat Social obligatòria com a treballadors per compte aliè.

Article 23.
Els venedors hauran de tenir a la vista totes les existències de l'article o articles que
venen, sense que puguin, per tant, apartar , seleccionar o ocultar part dels mateixos,
podent ordenar la direcció del mercat que siguin posats a la venda els que es troben
dipositats en la cambra frigorífica . Així mateix s´indicarà que estan a la venda tots els
articles exposats en la parada llevat dels que portin la indicació visible de "Venut".

Article 24.
Els llocs de venda hauran de permanèixer oberts al públic tots el dies i hores de
funcionament del mercat, llevat dels períodes de vacances, les quals no podran accedir
de 30 dies a l'any.
No s´entendran oberts quan s´estimuli una apariència de venda, o sigui, quan la quantitat
i classes d´articles posats a la venda no corresponguin al que pot considerar-se activitat
normal del lloc.
Tampoc no s´entendrà obert si no es compleix l´horari establert.

Article 25.
Els venedors han d'usar bones maneres en les seves relacions entre sí, amb el públic i
amb els inspectors municipals o personal dependent de la concessionària.
Qualsevol infracció del disposat en el paràgraf anterior podrà denunciar-se davant la
Direcció del mercat i donarà lloc al corresponent expedient disciplinari.

Article 26.

Amb especial rigor s´exigirà, als venedors, l'atenció a la pulcritud i netedat i no es
permetrà que el públic toqui els articles destinats a la venda.
El paper i bosses destinat a embolcallar tota classe d´aliments haurà de ser nou, net, i
especialment autoritzat per a ús alimentari.
La vestimenta s'adequarà al tipus de venda de cada parada, i serà proposat per
l'Agrupació de venedors i aprovat per l'Ajuntament. Aquest abillament podrà ser
complementat amb targetes identificatives personals a la vista, escoltada l'Agrupació de
venedors.

Article 27.
Els titulars del llocs i els seus empleats que per la seva activitat laboral hagin d'elaborar o
manipular qualsevol classe d'aliments estaran obligats a posseir el Carnet de
Manipuladors d'aliments, així com complir amb totes les especificacions sanitàries que
regula la normativa vigent.

Article 28.
Els instruments de pesar i de medir utilitzats en el Mercat hauran d'ajustar-se als models
autoritzats pels organismes oficials competents. En tot moment el Director del mercat
podrà verificar-ho amb exactitud, almenys, una vegada a l'any o quantes vegades ho
consideri oportú l'Ajuntament.
Les balances automàtiques es col.locaran de forma que, el pes i el preu, pugui ser llegit
pels compradors.

Article 29.
Els venedors estan obligats a exhibir

al director del Mercat i als Serveis Veterinaris

Comarcals o al personal designat per l´Ajuntament, tots els articles que tinguin per a la
venda, inclosos els dipositats en armaris, frigorífics i envasos, sense que puguin oposarse al reconeixement dels mateixos ni a la seva inutilizació , en cas que siguin declarats,
previ dictamen, nocius per a la salut pública.

Es prohibirà la venda de productes que tinguin mala aparença o estiguin fora del termini
de consum preferent i , evidentment, els caducats. També es prohibirà vendre, com a
frescos, productes descongelats.

Article 30.
Els concessionaris estan obligats a tenir exposada al públic una tauleta amb els preus de
totes les espècies que expedeixin i a més col.locaran el preu corresponent a cada una de
les varietats que tinguin exposades per a la venda perfectament visibles pel públic, fixant
sobre la mercaderia una bandereta o cartell en el qual consignin l'esmentat preu per
quilo, dotzena o peça i las classificació de l'article. En els preus de venda al públic han
d'estar-hi inclosos tot tipus de càrregues i impostos.
Queda prohibit alterar a l´alça el preu dels productes que han de

mantenir-se els

establerts al començament del dia. En conseqüència només es permetrà l´alteració del
preu inicial en sentit favorable al públic.

Article 31.
Les aigües brutes o residuals s'hauran d'abocar pels venedors del Mercat en els
embornals corresponents, no permetent en cap cas l´existència de cubells o de qualsevol
altre recipient a on puguin dipositar-se.
En la zona de càrrega i descàrrega hi hauran dues piques grans per rentar els cubells.

Article 32.
Es prohibeix realitzar la neteja de despulles en el Mercat. Dita operació, i les de partir els
caps del bestiar i extracció dels cervells, hauràn de practicar-se prèviament fora del
mercat, a excepció dels de cabrit i xai.
Amb l'objectiu d'evitar l'especejament de canals, 1/2 canals o quarts de canal de cap de
bestià, excepte anyell o cabrit, que si es pot especejar dins del mateix lloc de venda,
existirà una sala d'especejament en la qual hauran d'efectuar-se aquestes operacions, on

no es podran elaborar productes alimentaris, encara que la carn especejada sigui el
component bàsic.

Article 33.
Els venedors de coloms, volateria i peces de caça hauran de dipositar el plomatge i les
pells procedents dels animals morts, en una galleda de zinc galvanitzat o altre material
adequat, tapat hermèticament.

Article 34.
El peix destinat a la venda no podrà rentar-se a les parades, hauran d'estar ben extesos
sobre coves o altres recipients adequats.
No es consentirà la barreja de peix de diferents procedències, i quan en algun cas es
col.loquin en una mateixa parada, hauran de separar-se, i en cada una de les porcions
haurà de col.locar-se un cartell o bandereta amb la incripció i llegenda que les distingeixi,
o sigui: "platja", "costa", "nord", "alçada" o les altres clasificacions que existeixin.

Article 35.
Queda prohibit baladrejar la naturalesa i preu de la mercaderia i cridar els compradors.
Els titulars i els seus dependents no podran estacionar-se drets o asseguts fora de les
parades que ocupin, obstruint el trànsit. D'igual manera queda prohibit vendre les
mercaderies fora de les parades respectives, ni obstaculitzar-ne el lliure pas.

Article 36.
El venedor estarà obligat a conservar els talons de pagament, a fi que pugui procedir-se a
la seva comprovació si així es considerés oportú.

Article 37.

Els venedors hauran de conservar en el seu poder l'albarà justificatiu de la seva compra,
en el qual es consignarà el nom del comprador, la classe de l'article venut, el preu, la
unitat de

mesurament i data així com que quedi acreditada suficientment la seva

procedència.

Article 38.
Els compradors hauran de conservar intacta la mercaderia adquirida durant la seva
permanència en el Mercat, no podent, per tant, llençar ossos ni despulles que hagin estat
inclosos en el pes com a part integrant de la compra efectuada. A més, estàn obligats a
facilitar el repès, sempre que, a l'efecte, sel's requereixi pels empleats del mercat o pels
agents de l'autoritat. Un cop fora del Mercat, no es tindrà dret a reclamació per aquest
concepte.

Article 39.
Serà deure inexcusable dels titulars i venedors mantenir les parades i estris en perfecte
estat de neteja i conservació.
Hauran, així mateix, de traslladar les escombraries que es produeixin al dipòsit general
existent a l'efecte, en la forma i hores que senyali l'administració.

Article 40.
Per realitzar qualsevol obra o instal.lació, haurà d'obtenir-se prèviament la llicència
municipal, corresponent.

CAPÍTOL V - DE L'ADMINISTRACIÓ DEL MERCAT

Article 41.

De conformitat amb la concessió atorgada, correspon al concessionari l'administració del
mercat. A tal efecte la concessionaria designarà un director administrador, previ informe
favorable de l'Ajuntament,escoltada l'Agrupació de venedors.
L'incompliment greu de les seves obligacions serà motiu perque l'Ajuntament ordeni al
concessionari, el seu cessament, conforme les disposicions legals vigents.
El seu contracte laboral es senyalarà las funcions d'aquest Reglament i es pasarà una
còpia a l'Ajuntament, abans de presentar-lo a l'INEM.
El director romandrà el mercat durant tot el horari d'apertura del mercat.

Article 42.
Sense perjudici de les facultats de l'ordre higiènico-sanitari que corresponen als serveis
veterinaris, el director del Mercat tindrà les següents funcions:
a). Dirigir tot el personal que, per compte del concessionari, desenvolupi alguna activitat
en el Mercat.
b).Vigilar el normal desenvolupament de l'activitat mercantil, atenent les queixes i
reclamacions que puguin formular els titulars o venedors de les parades i el públic usuari
del Mercat, traslladant dites reclamacions, quan procedeixi, a l'Ajuntament.
c). Mantenir relació directa amb els titulars de les parades i amb l´ associació de
venedors, en el seu cas, notificant les comunicacions que els afectin.
d).Tenir cura de la netedat, bon ordre i funcionament del Mercat, i de totes les seves
instal.lacions.
e).Facilitar l'actuació dels serveis veterianaris comarcals per compliment de les seves
funcions i les dels altres funcionaris municipals que hangin d'intervenir per raó del seu
càrrec.
f). Inspeccionar totes les dependències del Mercat, tant interiors com exteriors i els estris
de pesar i mesurar, practicant el servei de repès.
g). Vetllar per la conservació i el manteniment de l'edifici i les seves instal.lacions.
h). Elevar comunicat a l'Alcaldia donant compte de les anomalies i incidències.

i) Facilitar a l'Alcaldia, la informació o dades estadístiques relacionades amb l'activitat
d'abastament, que sigui requerida.
j) Vetllar per a que no existeixi mendicitat i venda ambulant en el recinte del mercat.

Article 43.
La inspecció higènica i sanitària del mercat i dels articles destinats a l'abast públic és
competència dels Serveis Veterinaris comarcals, els titulars dels quals, en l'exercici de
dites funcions tindrà la consideració d'autoritat, incumbint les seguents atribucions:
a). Procurar que existegi la higiene necessària en totes les parades, instal.lacions i
dependències del mercat, així com en el personal que manipuli aquests productes.
b). Examinar directament els articles alimentaris destinats a la venda o magatzem en el
mercat, tantes vegades com ho requereixi l'eficàcia del servei o el compliment de
disposicions dictades per l'Alcaldia.
c). Disposar la destrucció dels articles alimentaris que que no tinguin les condicions
necessàries per al seu consum.
d). Comprovar que les carns fresques que es trobin a la venda procedeixin de caps de
bestiar sacrificats en l'escorxador frigorífic autoritzat.
e).Expedir els certificats que sol.licitin els interessats dels comissos

efectuats per

justificar-los davant dels proveïdors del producte.
f). Vigilar l´estat higiènic

de les cambres frigorífiques, fixar la temperatura que ha

d´abastar segons els aliments que en elles s´emmagatzemin i impedir que s'hi col.loquin
substàncies alterades, així com inspeccionar, diàriament, els que es trobin en el seu
interior. Els productes que s´introdueixin en les cambres hauran de venir emparats per
les corresponents guies sanitàries de transport.
g). Donar compte a l´Alcaldia de les incidències de les visites expressant els gèneres
comissats, i els destruïts, amb expressió de la motivació i del venedor a qui pertanyien.
h). Estendre actes de

les inspeccions, quan resulti procedent, i emetre

facultatius sobre el resultat de procedència i anàlisis practicats.

informes

i). Atendran les denúncies que es dirigexin sobre l´estat o qualitat dels productes venuts
en el Mercat, prenent les oportunes mesures per evitar els fraus que puguin cometre´s.
Quan algun comprador formuli reclamacions respecte a l'estat dels gèneres adquirits, el
veterinari dictaminarà sobre la procedència o improcedència de la reclamació. En el
primer cas, i prèvia
sol.licitud del reclamant, estendrà un certificat acredicatiu de l'informe emès, perquè el
perjudicat pugui justificar

el dret a ser indemnizat pel venedor. Si aquest no està

conforme amb el dictamen donat pel director, podrà a les seves expenses designar un
altre veterinari

particular. Les diferències que poguessin sorgir entre els dictamens

emesos pels facultatius indicats seran resolts per l´òrgan competent de la Generalitat.
j) Altres que estiguin compreses dintre de les lleis sanitàries.

Article.44.
Els venedors no podran oposar-se a la inspecció ni tampoc al comís per causa justificada
de les mercaderies. El gènere declarat en males condicions sanitàries

serà destruït

d'acord amb el que disposi el veterinari, amb l´objectiu que no pugui consumir-se i es
traslladi al magatzem de comissos. El veterinari disposarà d´un llibre registre on s'hi
anotarà diàriament els comissos que practiquin en les seves operacions inspectores,
detallant la procedència, classe i pes del gènere, número del venedor i altres dades
necessàries per a la perfecta determinació del servei efectuat.

CAPÍTOL VI - ALTRES INSTAL.LACIONS

Article 45.
Les cambres frigorífiques del Mercat s´utilitzaran per a la conservació

dels gèneres

destinats a la venda pública que prèviament han estat sotmesos a l'acció del fred o que
requereixen aquesta acció per a la seva conservació.

Article 46.
Cada una de les cambres frigorífiques es destinarà a conservar les diferents classes de
mercaderies que necessiten departament especial.

Article 47.
Cada una de les cambres es dividirà en gàbies, que s´ajustaran a la distribució que fixi
l´Ajuntament a proposta del Concessionari, podent, no obstant això, modificar-se per
poder atendre les necessitats de les diferents classes de venedors.

Article 48.
Una vegada a l'any, i per un termini que no podrà excedir de 15 dies, es podrà suspendre
el servei de les cambres per donar lloc a la seva revissió general.

Article 49.
Els compressors funcionaran durant l´horari que, per raons tècniques, es cregui més
convenient per a la millor conservació de les mercaderies. La temperatura oscil.larà entre
0 i 6 graus per conservar i per congelar serà de -18.

Article 50.
L´accés a les cambres es realitzarà durant el període comprès entre una hora abans i
una després de les senyalades per l'apertura i el tancament del mercat. Fora d'aquest
horari l'accés solament estarà permès prèvia autorització per escrit del director.

Article 51.
Quan sigui precís per poder efectuar qualsevol reparació, podran desatllojar les gàbies
en presència dels seus usuaris.

Article 52.

1.- Els venedors sol.licitaran per escrit l´arrendament de la gàbia i tindrà dret en tot cas a
què se´ls concedeixi el volum que proporcionalment correspongui en funció del volum
total de la cambra i del número de llocs de l´especialitat que existeixi en el Mercat.
2.- Si hi ha cambres disponibles, malgrat no haver-se sol.licitat anteriorment, els venedors
podran obtenir un volum superior, el qual es concedirà per un trimestre natural.
Aquest termini es podrà prorrogar automàticament per períodes igual. Si s'han d´atendre
noves peticions, l'usuari de l'excés de volum, haurà de deixar lliure l'esmentada cambra,
el dia primer del trimestre natural següent.

Article 53.
Per a major seguretat dels gèneres que dipositi cada arrendatari en les gàbies, aquest,
haurà de posar-hi un cadenat o un pany.

Article 54.
Queda terminantment prohibit el sots-arrendament de les gàbies així com l´entrada i
conservació, en aquestes, de gèneres que no siguin propietat de l'arrendatari i per a la
seva venda en el Mercat.

Article 55.
El preu de lloguer de les gàbies, serà fixat per l´Ajuntament a proposta del concessionari
que tindrà en compte les despeses de manteniment i explotació de les mateixes,
prèviament l'Ajuntament consultarà els preus proposats pel concessionari amb l'Agrupació
de Venedors.

Article 56.
Queda prohibida l´entrada a la cambra a tota persona que no sigui arrendatària de la
gàbia o que no estigui autoritzada la qual només podrà utilitzar abillament especial que
s´ajustarà al que disposi l´Ajuntament en atenció a les condicions sanitàries que han
d'existir.

Article 57.
L´Ajuntament no contraurà responsabilitat per les pèrdues, deteriorament de gènere i
danys resultants de força major.
El concessionari haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat civil per a
respondre de l'edifici i del normal funcionament de la concessió.

Article 58.
Els serveis veterinaris o l´entitat concessionària podran ordenar retirar de la cambra els
gèneres que, pel seu mal estat de conservació, constitueixen un perill per els altres que hi
ha dipositats. Si requerits els propietaris dels mateixos, no els retiressin immediatament,
es procedirà a desallotjar

la gàbia sense dret, per part de l'arrendatari, a cap tipus

d'indemnització.

Article 59.
L´arrendatari d´una gàbia serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se
per qualsevol causa dimanant dels gèneres que hi introdueixin o per l'indegut ús que se´n
faci.

Article 60.
Les portes de la cambra no podran deixar-se obertes fora dels casos en què sigui
necessari per a l'accés de persones o mercaderies.

Article 61.

Si és necessari, es procedirà a dictar normes reguladores de l'ús de la denominada sala
d'especejament.

CAPÍTOL VII - AGRUPACIÓ DE VENEDORS

Article 62.
Els titulars dels llocs del mercat es constituiran en Agrupació de Venedors, a la qual han
de pertanyer tots els llocs subrogats o arrendats.
Article 63.
1.-Els Estatuts de l'esmentada Agrupació regularan, com a mínim , el següents aspectes:
a/ Dret i obligacions dels associats.
b/ Forma de repartiment de les càrregues econòmiques de l´Agrupació.
c/Composició dels òrgans directius.
d/Funcionament de l´Agrupació.
e/ Els referits estatuts no podran oposar-se al plec de clàusules ni al present reglament.
2.- Els referits estatuts seran el.laborats per l'Agrupació de Venedors i aprovat pel Ple de
la Corporació.

CAPÍTOL VIII - OBRES, INSTAL.LACIONS I SERVEIS

Article 64.
Quantes obres i instal.lacions es realitzin en els llocs fixos, especials i magatzemsdipòsits i restin unides de forma permanent al pis, parets i altres elements integrants de
l'immoble del Mercat, quedaran de propietat municipal.
S´entendrà que tals obres i instal.lacions estan unides de manera permanent quan no
puguin separar-se dels pisos, parets o elements sense trencament o deteriorament
d´aquests.

Article 65.
Una vegada entrin en funcionament les parades del mercat no podran practicar-se noves
obres ni instal.lacions sense la prèvia autorització de l'Ajuntament, llevat dels casos de
força major.

Article 66.
Aniran a càrrec dels titulars, les obres de constucció i adaptació dels llocs del Mercat, així
com quantes instal.lacions s'hi haguessin de realitzar i les despeses de conservació dels
esmentats llocs i instal.lacions.
Dites obres i instal.lacions i els treballs de conservació indicats seran realitzats pels propis
titulars, llevat de quan l´Ajuntament acordi la seva execució per sí mateixa, i sense
perjudici, en aquest cas, de reclamar el seu import als referits titulars en la forma que
procedeixi.

Article 67.
En el previst en les presents normes en relació amb les obres i instal.lacions en els llocs
de Mercat, els titulars hauran d'ajustar-se a les normes aprovades o que puguin aprovarse posteriorment per l´Ajuntament

CAPÍTOL IX - FALTES I SANCIONS

Article 68.

Els titulars dels llocs seran responsables de les infraccions a les disposicions d´aquest
reglament, tant les realitzades per ells mateixos com pels seus familiars i/o assalariats,
que prestin servei en la parada.

Article 69.
S´estimaran faltes lleus:
a/Les discussions o altercats que no produeixin enrenou.
b/La negligència respecte de la pulcritud i de la neteja de les persones i de les parades.
c/La inobservància de les instruccions que provenen de l´Administració o Direcció.
d/El comportament, no reiterat, contrari als bons costums i normes de convivència.
e/La negativa a pertànyer a l´Associació de Venedors.
f/L´abastament deficient.
g/La venda de productes no autoritzats en l'article 15 d'aquest Reglament.
h/ Qualsevol infracció d´aquestes ordenances no qualificada com a falta greu i molt greu.
i/ No conservar l'albarà justificatiu de la compra.

Article 70.
Seran considerades faltes greus:
a/La reiteració de qualsevol falta lleu.
b/Els altercats que produeixin escàndol dins del Mercat.
c/El desacatament ostensible de les disposicions i/o ordres de l´Administració o Direcció o
dels Serveis Veterinaris Comarcals.
d/Les ofenses de paraula o obra del personal que depèn del Mercat al públic en general.
e/La modificació de l´estructura o instal.lacions del llocs sense autorització de
l´Ajuntament.
f/Causar

dolosament o negligentment danys a l'edifici, a les

instal.lacions.
g/Les defraudacions en la quantitat i qualitat dels gèneres venuts.
h/El tancament no autoritzat de la parada sense causa justificada.

parades i a les

j/ La realització de qualsevol classe d'obra que modifiqui les parades sense prèvia
autorització de l'Ajuntament.

Article 71.
Seran considerades faltes molt greus:
a) L'arrendament de la parada, sense coneixement previ de l'Ajuntament.
b) La cessió d'una parada a un tercer, sense coneixement previ de l'Ajuntament.
c) L'incompliment greu de les obligacions sanitàries o de les ordres rebudes en matèria
d'higiene o neteja de les parades.

Article 72.
Així mateix s'haurà de complir amb les obligacions establertes en la Llei 1/1990, de 8 de
gener, de Disciplina del Mercat i defensa dels consumidors i dels usuaris.

Article 73.
Les sancions aplicables seran:
A)Per a les faltes lleus:
a/Apercebiment.
b/ Multa fins a 15.000 pessetes.
B)Per a les faltes greus:
a/ Multa fins a 25.000 pessetes.
b/ Suspensió de la venda en la parada fins a 10 dies d'abertura del mercat.
C) Per a les faltes molt greus:
a/ Suspensió de la venda en la parada fins a 30 dies d'abertura del mercat.
b/ Pèrdua de l'autorització.
Les faltes lleus prescribirana l'any de la ser comeses, a efectes de qualificació de la falta
com a greu.

Article 74.

Dins del màxim autoritzat la quantia de les multes es fixarà tenint en compte les
circumstàncies del cas i la reincidència de l'infractor.

Article 75.
Correspon la imposició de les sancions a l'Alcalde, directament o a poposta del Tinent
d'Alcalde Delegat, en el seu cas. Procedeix aquesta iniciativa d'ofici o per denúncia dels
serveis veterinaris o del concessionari.

Article 76.
Els expedients sancionadors es tramitaran segons el que estableix el Reial Decret
1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprovà el reglament del procediment per a l'exercici
de la potestat sancionadora.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les facultats que se senyalen en el present reglament com a competències de
l'Ajuntament seran
exercides per la Comissió de Govern.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
La relació d'activitats del mercat i de forma inicial és la següent:
Fruites i verdures

6 parades/ 10 números

Aus i caça

4 parades/ 4 números

Xarcuteria

5 parades/ 5 números

Carnisseria

4 parades/ 4 números

Peixos i mariscos

6 parades/ 9 números

Pesca salada
Congelats

2 parades/ 3 números
2 parades/ 2 números

Carn de cavall
Despulles

1 parada / 1 número
1 parada / 1 número

Llegums cuits

1 parada / 1 número

Brioixeria industrial

1 parada / 1 número

Bar

1 parada / 2 números / 1 local

Herbolari i dietètica

1 parada / 1 número

Fruits secs o especialitat

1 parada / 1 número

Quiosc-llibreria

1 local

Floristeria

1 local

Autoservei

1 local / 15 parades

Fleca

1 local

Degustació de cafè

1 local

Gelateria

1 local

Aquesta distribució podrà ésser modificada, en funció de les necessitats que es puguin
plantejar, per part de l'Ajuntament i un cop escoltats el concessionari i l'agrupació de
venedors.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

L'Agrupació de Venedors haurà de presentar els estatuts en el termini d'1 mes a partir de
l'aprovació definitiva del Reglament del Mercat Municipal-Masnou Centre i, fins que no es
presentin els estatuts, l'Ajuntament no tindrà l'obligació de fer cap consulta.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les normes que s'oposin al present reglament.
El Masnou, 22 de març de 1995.

L'ALCALDE,

Firmat: Josep Azuara.

EL SECRETARI GENERAL,

Firmat: Clemente León.

DILIGÈNCIA:
En sessió de l'Ajuntament Ple del dia 15 de desembre de 1994, es va aprovar inicialment
el Reglament del Mercat Municipal-Masnou Centre.
El Masnou, 20 de desembre de 1994.
EL SECRETARI GENERAL,

DILIGÈNCIA:
En data 18 de gener de 1995, es va publicar en el B.O.P. número 15, inicialment l'anunci
de possibilitat de presentar possibles reclamacions i suggerències al Reglament del
Mercat Municipal-Masnou Centre.
Un cop resoltes les reclamacions i suggerències presentades, en sessió de l'Ajuntament
Ple del dia 16 de març de 1995 va aprovar definitivament el Reglament del Mercat
Municipal-Masnou Centre.
El Masnou, 22 de març de 1995.
EL SECRETARI GENERAL,

AJUNTAMENT DEL MASNOU

El Masnou, 30 de novembre de 1994

REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS A COMISSIÓ DE GOVERN
Assumpte:
APROVACIÓ REGLAMENT MERCAT MUNICIPAL
Proposta:
VIST el Plec de condicions que van servir de base per a la construcció i posterior
explotació d'un nou mercat municipal aprovat en sessió plenària de data 9 de maig de
1991.
VISTA la proximitat de l'obertura del referit mercat situat al carrer Itàlia, núm. 50.
ATÈS que l'establert per l'article 8 apartat a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i
de Règim Local, sobre les potestats reglamentàries de les corporacions locals.
ATÈS que l'article 4 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local s'expresa en el mateix sentit.
ATÈS el que disposa l'article 162 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, pel que fa referència al
procediment a seguir.
ATÈS el que disposa l'article 70 apartat 2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, pel que fa a
l'entrada en vigor.
Al Ple de l'Ajuntament es proposen els acords següents:

PRIMER.- APROVAR inicialment el Reglament del Mercat Municipal, que ha estat
redactat per la Regidoria de Serveis Municipals i l'Asessoria Juridica Municipal.
SEGON.- EXPOSAR-LO a informació pública per un periode de trenta dies, per tal que es
puguin presentar reclamacions o suggeriments per part dels interessats.
TERCER.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà
definitiu.
QUART.- PROCEDIR a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia.
REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS,
Sr. Jose L. Montes

ANUNCI

Aprovat inicialment, en sessió plenària ordinària del dia 15 de desembre de 1994, el
REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL, MASNOU CENTRE- Carrer d'Itàlia, núm. 50,
es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que pugui ser examinat
l'expedient a la Secretaria de l'Ajuntament (Despatx Central), i s'hi puguin presentar les
reclamacions i suggerències que es considerin pertinents.

El Masnou, 19 de desembre de 1994.

L'ALCALDE

Firmat: Josep Azuara.

El Masnou, 23 de març de 1995
R/N : D.C.Governació-hd
Afer: Publicació en el B.O.P.

GOVERN CIVIL DE BARCELONA
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA
Marquès d'Argentera, s/núm.
BARCELONA

Benvolguts,
Em plau fer-vos arribar el Reglament del Mercat Municipal, Masnoou Centre- Carrer
d'Itàlia, núm. 50, aprovat per aquest Ajuntament, per tal que sigui publica íntegrament en
aquest Butlletí Oficial de la Província.
Ben cordialment,
L'ALCALDE,

Firmat: Josep Azuara.

PROPOSTA

DE

RESOLUCIÓ

DE

LES

AL.LEGACIONS

PRESENTADES

AL

REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL MASNOU CENTRE

1er.- Es proposa desestimar les al.legacions de l'esmentada "Associació de Venedors", a
excepció de les següents:
art. 55.-acceptació parcial, amb la següent redacció: " El preu de lloguer de les
gàbies, serà fixat per l'Ajuntament a proposta del concessionari que tindrà en compte les
despeses de manteniment i explotació de les mateixes, prèviament l'Ajuntament
consultarà els preus proposats pel concessionari amb l'Agrupació de Venedors."
art. 65.- acceptació parcial, amb la següent redacció: " Una vegada entrin en
funcionament les parades del mercat no podran practicar-se noves obres ni instal.lacions
sense la prèvia autorització de l'Ajuntament, llevat del casos de força major."
2n.- Les al.legacions de Merca Comercial Masnou, S.A., Sr. Manuel Antolin i Rebullida,
Sr. Jerusalen Iracheta, Sra. Lia Renne Cardozo i el Sr. Jordi Abelló i Roig es refereixen a
les activitats a realitzar en el nou Mercat, uns en un sentit i altres en altre. Es proposa per
les següents modificacions:
art. 15.- Afegir a l'apartat r) relatiu a l'autoservei : "En tot cas podrà vendre tota
mena de productes congelats envasades, en la instal.lació frigorífica adequada, excluit el
marisc.
S'accepta les següents activitats:
s) DEGUSTACIÓ DE CAFÈ.- Venda i degustació de cafè, la qual es podrà
complementar amb licors adients.
t) RÀPID.- Reparació de calçat i claus.
u) BRIOIXERIA INDUSTRIAL.- Venda de brioixeria i rebostreria dolça i salada.
v) FRUITS SECS O ESPECIALITATS.- Venda de fruita seca, patates fregides,
caramels, olives i similars
x) GELATERIA.- Venda de gelats, orxates, xurros i xocolata, exclusivament.
Redactar de nou la Disposició Transitòria, amb la següent relació d'activitats:
Fruites i verdures

6 parades /10 números

Aus i caça

5 parades / 5 números

Xarcuteria

5 parades / 5 números

Carnisseria

4 parades / 4 números

Peixos i mariscos

5 parades / 8 números

Pesca salada
Congelats

2 parades / 3 números
2 parades / 2 números

Carn de cavall
Despulles

1 parada / 1 número
1 parada / 1 número

Llegums cuits

1 parada / 1 número

Brioixeria industrial

1 parada / 1 número

Bar

1 parada / 2 números / 1 local

Herbolari i dietètica

1 parada / 1 número

Fruita seca o especialitat

1 parada / 1 número

Quiosc-llibreria

1 local

Floristeria

1 local

Autoservei

2 locals

Fleca

1 local

Degustació cafè

1 local

Gelateria

1 local

3er.- Desestimar les peticions presentades per Merca Comercial Masnou, S.A. fora de
termini. No obstant s'afegeix a l'article 4 el següent paràgraf: " Els horaris dels locals del
vestíbul i autoservei podran ser diferents al de les parades de dintre del Mercat."
4t.- Admetre l'esmena proposada per Merca Comercial Masnou, S.A., incorpora a l'article
20 el següent apartat i) : " Abonar les tarifes per despeses del Mercat que aprovi
l'Ajuntament ( director, neteja, aigua, enllumenat, magatzems, seguretat, assegurances
que corresponent al Mercat )
5è.- S'accepta les esmenes tècniques que figuren a l'informe de Secretaria donant nova
redacció a l'apartat 3er.-, referent a l'article 17, que ha de dir el següent: " Cap titular,
conjuge no separat legalment, ni els fills sota la mateixa patria potestat, no podran tenir
més de 2 parades de venda del mateix article i que la suma no superi 4 números."
El Masnou, 28 de febrer de 1995.
TINENT D'ALCALDE DE GOVERNACIÓ
MUNICIPALS
Sr. Marià Aran

REGIDOR DE SERVEIS
Sr. Jose L. Montes

AJUNTAMENT DEL MASNOU

El Masnou, 8 de març de 1995

REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS A L'AJUNTAMENT PLE
Assumpte:
Proposta:

AL.LEGACIONS AL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL

VIST que l'Ajuntament Ple en sessió ordinària, de data 15 de desembre de 1994, va
aprovar inicialment el Reglament del Mercat Municipal-Masnou Centre.
VIST que es procedir a la seva publicació, pel termini de trenta dies, durant el qual es
podien presentar al.legacions i/o suggeriments. El termini de presentació al.legacions finia
el dia 22 de febrer de 1995.
VISTES les al.legacions presentades pel Sr. Manuel Antolin i Rebullida, el Sr. Jerusalen
Iracheta i Ruzafa, el Sr. Fèlix Vaquerizo i Sancho, la Sra. Lia Renee Cardozo, el Sr. Jordi
Gonzàlez i Gramage en representació de l'Associació de Venedors del Mercat MunicipalMasnou Centre, el Sr. Jordi Abelló i Roig i per Merca Comercial Masnou, S.A. al
Reglament del Mercat Municipal- Masnou Centre.
VISTA la proposta de resol.lució de les al.legacions, presentada pel Tinent d'Alcalde de
Governació i el Regidor de Serveis Municipals.
VIST l'informe favorable de la Comissió Informativa de Governació i Serveis Municipals,
així com els informes de Secretaria i Intervenció.
ATÈS el que disposa l'article 8.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local i l'article 4.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, els quals afirmen les potestats reglamentàries de les Corporacions Locals.
ATÈS el que senyala l'article 162 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, en relació al procediment
a seguir.
Es proposen els acords següents:
PRIMER.- RESOLDRE les al.legacions presentades en el següent sentit:
1er.- Desestimar les al.legacions de l'Associació de Venedors, a excepció de les
següents:
a) Modificació de l'article 55, el qual quedarà amb la següent redacció: " El preu de lloguer
de les gàbies, serà fixat per l'Ajuntament a proposta del concessionari que tindrà en
compte les despeses de manteniment i explotació de les mateixes, prèviament
l'Ajuntament consultarà els preus proposats pel concessionari amb l'Agrupació de
Venedors."
b) Modificació de l'article 65, el qual quedarà amb la següent redacció: " Una vegada
entrin en funcionament les parades del mercat no podran practicar-se noves obres ni
instal.lacions sense la prèvia autorització de l'Ajuntament, llevat del casos de força major."

2n.- Denegar de forma parcial les al.legacions de Merca Comercial Masnou, S.A., Sr.
Manuel Antolin i Rebullida, Sr. Jerusalen Iracheta, Sra. Lia Renne Cardozo i el Sr. Jordi
Abelló i Roig relatives a les activitats que es puguin realitzar en el Mercat, i s'acorden les
següents modificacions:
a) Afegir a l'apartat r) de l'article 15, relatiu a l'autoservei, el següent paràgraf: "En tot cas
podrà vendre tota mena de productes congelats envasades, en la instal.lació frigorífica
adequada, excluit el marisc."
b) S'accepta les següents activitats no incloses a l'aprovació inicial:
s) DEGUSTACIÓ DE CAFÈ.- Venda i degustació de cafè, la qual es podrà
complementar amb licors adients.
t) RÀPID.- Reparació de calçat i claus.
u) BRIOIXERIA INDUSTRIAL.- Venda de brioixeria i rebosteria dolça i salada.
v) FRUITS SECS O ESPECIALITATS.- Venda de fruita seca, patates fregides,
caramels, olives i similars
x) GELATERIA.- Venda de gelats, orxates, xurros i xocolata, exclusivament.
c) Redactar de nou la Disposició Transitòria, amb la següent relació d'activitats:
Fruites i verdures

6 parades /10 números

Aus i caça

5 parades / 5 números

Xarcuteria

5 parades / 5 números

Carnisseria

4 parades / 4 números

Peixos i mariscos

5 parades / 8 números

Pesca salada
Congelats

2 parades / 3 números
2 parades / 2 números

Carn de cavall
Despulles

1 parada / 1 número
1 parada / 1 número

Llegums cuits

1 parada / 1 número

Brioixeria industrial

1 parada / 1 número

Bar

1 parada / 2 números / 1 local

Herbolari i dietètica

1 parada / 1 número

Fruita seca o especialitat

1 parada / 1 número

Quiosc-llibreria

1 local

Floristeria

1 local

Autoservei

2 locals

Fleca

1 local

Degustació cafè

1 local

Gelateria

1 local

Aquesta distribució podrà ésser modificada, en funció de les necessitats que es puguin
plantejar, per part de l'Ajuntament i un cop escoltats el concessionari i l'agrupació de
venedors.
d) Es desestimen les referides al.legacions en lo no recollit anteriorment.
3er.- Admetre l'esmena proposada per Merca Comercial Masnou, S.A., i incorporar a
l'article 20 el següent apartat i) : " Abonar les tarifes per despeses del Mercat que aprovi
l'Ajuntament ( director, neteja, aigua, enllumenat, magatzems, seguretat, assegurances
que corresponent al Mercat, etc. )
4t.- Desestimar les peticions presentades per Merca Comercial Masnou, S.A. fora de
termini. No obstant s'afegeix a l'article 4 el següent paràgraf: " Els horaris dels locals del
vestíbul i autoservei podran ser diferents al de les parades de dintre del Mercat."
5è.- Acceptar les esmenes tècniques que figuren a l'informe de Secretaria en el següent
sentit:
a).- Salvar l'error i posar "vestimenta" en lloc de "uniforme" i "abillament" per "unifomitat"
en l'article 30 .
b).- Posar l'article 69, apartat g), de la següent manera: "La venda de productes no
autoritzats en l'article 15 d'aquest Reglament".
c).- Donar nova redacció a l'apartat 3er.-, de l'article 17, que ha de dir el següent: " Cap
titular, conjuge no separat legalment, ni els fills sota la mateixa patria potestat, no podran
tenir més de 2 parades de venda del mateix article i que la suma no superi 4 números."
d).- Acceptar afegir la Disposició Transitòria Segona, amb el següent text: " L'Agrupació
de Venedors haurà de presentar els estatuts en el termini 1 mes a partir de l'aprovació
definitiva del Reglament del Mercat Municipal-Masnou Centre i, fins que no es presentin
els estatuts, l'Ajuntament no tindrà l'obligació de fer cap consulta ".
6è.- Acceptar l'esmena proposada per Intervenció, en el sentit de modificar l'article 13.
punt 1.- i 4.-,posant l'obligació de que les transmissions de parades tinguin l'autorització
de l'Ajuntament.
SEGON.- APROVAR de forma definitiva el Reglament del Mercat Municipal-Masnou
Centre, una vegada incorporades les modificacions senyalades anteriorment.
TERCER.- PROCEDIR a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, els
efectes que determina l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril
REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS

Sr. Josep LL. Montes

INFORME DE SECRETARIA:
Independenment de les al.legacions presentades pels interessats, s'han observat errors
en el Reglament del Mercat Municipal-Masnou Centre, aprovat inicialment i es proposa la
seva correcció:
1er.- A la Comissió Informativa de Governació i Serveis Municipals, de data 13 de
desembre de 1994, es va modificar l'art. 30 (ara 26) i no es va posar, per error, la paraula
"vestimenta" en lloc de "uniforme" i "abillament" per "uniformitat", tal com es va acordar.
Per tant es proposa salvar l'error.
2n.- A l'article 69, apartat g), termina amb l'expressió "..i en contraposició al disposat en
els articles 17 i 18 i disposició addicional segona", quan deu dir: "La venda de productes
no autoritzats en l'article 15 d'aquest Reglament".
3er.- El Plec de condicions que va servir de base a la concessió diu literalment en el seu
article 17 :" Cap titular o adquirent, ni el seu conjuge, no separat legalment, ni els fills sota
la seva pàtria potestat,podran posseir més de dos llocs de venda destinats la mateix
article." Per tant es proposa la seva incorporació com a Disposició Addicional Segona.
4t.- En varis articles del Reglament del Mercat figura l'obligació de consultar a l'Agrupació
de Venedors i els articles 62 i 63 es diu el procediment per la seva constitució. Mentre no
es constitueixi hi ha un període en el qual no es pot fer la consulta senyalada
anteriorment. Per tant i per salvar el problema es proposa una Disposició Transitòria amb
el següent text: " L'Agrupació de Venedors haurà de presentar els estatuts en el termini 1
mes a partir de l'aprovació definitiva del Reglament del Mercat Municipal-Masnou Centre, i
fins que no es presentin els estatuts l'Ajuntament no tindrà l'obligació de fer cap consulta
".

El Masnou, 22 de febrer de 1995.

INFORME DE SECRETARIA
A la vista de la proposta realitzada per l'Agrupació provisional de venedors del Mercat
Municipal-Masnou Centre en la que demanen la modificació dels articles 62 i 63 del
Reglament del Mercat Municipal-Masnou Centre, en el sentit de que s'admetin varies
associacions com a representants dels venedors.
La redacció actual presenta dubtes sobre la seva constitucionalitat, ja que l'article 62
obliga a pertànyer a l'Agrupació de venedors a tots els titulars de llocs del mercat. A més,
article69, apartat e), sanciona als titulars que no pertanyen a aquesta Agrupació. Això
s'ha produït al agafar com esborrany un reglament (de Vic ) anterior a la Constitució.
També s'ha constatat l'existencia d'altres reglaments amb redacció similar en altres
mercats municipal de Barcelona.
Per eliminar dubtes de legalitat es proposa modificar els articles 62 i 64 amb la següent
redacció:
Article 62.- Els titulars dels llocs del mercat poden constituir-se en una o varies
Associacions de venedors, legalment registrades al Registre d'Associacions de la
Generalitat de Catalunya, les quals solament podran pertànyer els titulars dels llocs
subrogats o arrendats.
Article 63.- Les referides associacions una vegada registrades, hauran de presentar a
l'Ajuntament còpia dels estatuts, nom dels membres de la Junta Directiva i nom dels
associats. També hauran de comunicar les variacions que es produeixen.
També s'haurien de modificar els altres articles del Reglament on es fa menció de
l'Agrupació de venedors.
El Masnou, a 5 de desembre de 1995.
EL SECRETARI GENERAL

Clemente Leon

El Masnou, 5 de desembre de 1995

TINENT D'ALCALDE DE GOVERNACIÓ A AJUNTAMENT PLE
Afer:
MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL-MASNOU CENTRE
Proposta:
VIST l'escrit de l'Agrupació provisional de venedors del Mercat Municipal-Masnou Centre
en el qual demana la modificació del Reglament del Mercat Municipal-Masnou Centre per
que es puguin admetre varies associacions com a representants dels venedors.
VIST l'informe del Secretari General de l'Ajuntament favorable a la referida modificació, es
proposen els següents acords:
Primer.- MODIFICAR els articles 62 i 63 del Reglament del Mercat Municipal-Masnou
Centre els qual restaran de la següent manera:
Article 62.- Els titulars dels llocs del mercat poden constituir-se en una o varies
Associacions de venedors, legalment registrades al Registre d'Associacions de la
Generalitat de Catalunya, les quals solament podran pertànyer els titulars dels llocs
subrogats o arrendats.
Article 63.- Les referides associacions una vegada registrades, hauran de presentar a
l'Ajuntament còpia dels estatuts, nom dels membres de la Junta Directiva i nom dels
associats. També hauran de comunicar les variacions que es produeixen.
Haurà un registre a l'Ajuntament on s'inscriuran les associacions que acrediten el
compliment de les condicions anteriors. Es a partir d'aquest moment es quan es
converteixen en interlocutors vàlids davant de l'Ajuntament, amb l'audiència o consulta
prèvia, que figura en altres articles del Reglament.
Segon.- MODIFICAR els articles, 4, 14, 26, 41, 55 i disposició transitòria del mateix
Reglament i, on posa Agrupació posar Associacions o Associacions de venedors.
Tercer.- SUPRIMIR l'apartat e) de l'article 69 del Reglament.
Quart.- EXPOSAR-LO a informació pública per un període de trenta dies, per tal que es
puguin presentar reclamacions o suggeriments per part dels interessats.
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.
Cinquè.- PROCEDIR a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
------------------------------------------------------------------------------Aquest Reglament va ser aprovat per l’Ajuntament Ple de data 15 de desembre de 1994

