INFORME DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE PALAMÓS (Exp. SGP 22027)
Queixa en relació amb els Decrets d’Alcaldia que limiten el mercat
artesanal d’estiu.

L FET QUE ORIGINA L’INFOREME

La Vicepresidenta i representant de l'Associació de Dones Artesanes del Baix Empordà
(ADABECAT) compareix a la Sindicatura de Greuges de Palamós per exposar la seva
disconformitat amb els Decrets d’Alcaldia que limiten el mercat artesanal d’estiu a 10 dies del
mes de juny (a l’entorn de la Festa Major) i 4 dies a l'agost (per Santa Maria) i per no haver
concedit les llicències per a tot el període estival tal com s’havia fet en anys anteriors, d’acord
amb l’Ordenança específica de 2014.
Per aquestes raons manifesten que han interposat recurs de reposició contra els Decrets
d’Alcaldia.

ACTUACIÓ I CRITERI DELA SÍNDICA.

Estudio la documentació disponible que afecta al cas:
Ordenança reguladora del mercat d’estiu de venda no sedentària al Passeig del Mar (aprovada
2014 – modificada 2015)
Reglament dels mercats municipals no sedentaris de Palamós (de 1997)
Decret d’Alcaldia 2022/1107, que autoritza el mercat ocasional de venda no sedentària de
productes artesanals durant la Festa Major.
Decret d’Alcaldia 2022/1128, que autoritza el mercat ocasional de venda no sedentària de
productes artesanals per Santa Maria.
Recursos de reposició interposats per l’Associació afectada.
Donada la complexitat jurídica del cas, demano, a través del Fòrum de Síndics i Síndiques
Locals, un informe a l’Observatori DESC, amb l’objectiu de basar el meu en criteris jurídics.
Aporto, com a document adjunt, l’argumentació jurídica de l’informe de l’Observatori DESC.
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CONCLUSIÓ I RECOMANACIÓ A L’AJUNTAMENT

Atès l’informe jurídic de l’observatori DESC, concloc:
Que la normativa que s’hauria d’haver aplicat és l’ordenança específica reguladora del mercat
d’estiu de venda no sedentària al Passeig del Mar i no pas el Reglament general de mercats no
sedentaris del municipi.
Que l’Ajuntament s’hauria d’atendre, mentre sigui vigent, a les previsions de l’Ordenança
esmentada a l’hora de convocar el mercat d’artesania d’estiu o bé modificar-la a través del Ple
municipal.
Tenint en compte els 2 punts anteriors, recomano:
Que l’Alcaldia estimi el recursos de reposició interposats per l’ADABECAT i trobi la manera
d’ordenar la convocatòria del mercat artesanal al Passeig del Mar per a aquest mateix estiu i
mentre l’ordenança específica que el regula sigui vigent
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