
En Juan José Rodríguez González, com a Portaveu de 
Plataforma Ciutadana per Barberà vol presentar a la 
consideració del Ple Municipal la següent moció: 

 

Les administracions públiques tenen el deure de vetl lar per la 
qualitat de l’oferta de  serveis que tant l’empresa pública 
com privada posen a l’abast dels ciutadans. A nivell de 
l’administració local això implica fer un seguiment i  un control 
sobre totes les activitats productives o d’oferta de serveis que 
es desenvolupen al seu territori per tal de fer complir les 
normatives que regulen l’activitat dels diferents sectors. 
També és cert que quan es tracta d’empreses o serveis que 
tenen una ubicació f ís ica permanent al territori , aquest 
control pot fer-se amb unes condicions molt mil lors que quan 
es tracta de serveis que tenen un caràcter periòdic i  f ins i  tot, 
de vegades, esporàdic.  

Malgrat això és clar que l’Administració local ha de prendre 
totes les mesures possibles per tal que aquesta oferta 
periòdica o puntual tingui les mateixes garanties que aquella 
que manté una oferta permanent al municipi i    que el  grau 
d’exigència de compliment de les normes que regulen cada 
activitat ha de ser  el mateix en ambdós casos.  

Atenent que a la nostra ciutat es celebra setmanalment un 
Mercat amb una oferta amplia que inclou des de comestibles 
f ins a vestit i  calçat. 

Atenent que la ubicació d’aquest Mercat setmanal ha variat 
durant els darrers anys i  pot variar en un futur, esperem que 
no massa l lunyà. 

Atenent també a les especials característiques d’aquest tipus 
d’activitat i  amb la convicció que s’ha de tenir en compte 
l’opinió dels seus representants. 

Atenent que les normes de control d’aquesta activitat no han 
variat durant molt de temps i  poden no resultar d’uti l i tat a 
l’actualitat i  que no tenen el rang de Reglament Municipal.  

Atenent que amb la normativa actual qualsevol alta o baixa 
en l’oferta de serveis no rep el tractament a través d’un 
decret d’Alcaldia. 

Atenent que aquesta situació  deixa en mans del tècnic 
municipal corresponent una responsabili tat que tot i  que ens 
consta que fins ara s’ha fet de forma prudent i  curosa no 
hauria de prendre sense l’assumpció d’un control polít ic 
evidenciable per part de la Regidoria corresponent. 

 



El grup Plataforma Ciutadana per Barberà vol posar a la 
consideració de la resta de grups municipals l’adopció dels 
següents acords de resolució: 

Primer:   Procedir a la Redacció d’un Reglament Municipal 
que reguli  les activitats del Mercat Setmanal així com 
qualsevol altre activitat esporàdica o puntual d’oferta de 
bens o serveis que es realitzi  a la ciutat.  

Segon: Fer arribar aquest acord a tots els  venedors 
participants al Mercat Setmanal així com a les organitzacions 
de comerciants de la ciutat  i  arbitrar el sistema que permeti 
que els seus representants tinguin coneixement dels 
esborranys del Reglament i  puguin fer arribar als redactors les 
seves opinions o objeccions.  

Tercer: Fer arribar també a cadascun dels grups polít ics 
representats al Ple Municipal tant els textos provisionals com 
les alegacions que se’n facin. 

Quart: Aprovar l’esmentat reglament al Ple Municipal i  donar-
ne el coneixement adient.  

 

Barberà del Vallès, abri l  de 2008. 

 

Juanjo Rodríguez 

Portaveu de la Plataforma Ciutadana  


