
Àrea de Territori i Sostenibilitat 

 
    

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
13520417226710465520 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

ANUNCI

La regidora delegada de Serveis i Via Pública, en data 20 d’abril de 2020, ha dictat 
Resolució relativa a deixar sense efectes l’adjudicació i suspendre el concurs de les 
llicències d’ocupació dels espais públics amb parades de venda de roses amb motiu 
de la festivitat de Sant Jordi 2020 que literalment transcric pel coneixement de les 
persones interessades:

“Fets

En data 11 de febrer de 2020 la regidora delegada de Serveis i Via Pública, va 
resoldre aprovar les bases per a l'adjudicació de les llicències d'ocupació dels espais 
públics amb parades de venda de roses amb motiu de la festivitat de Sant Jordi 2020, 
que es celebra durant els dies 22 i 23 d’abril a diferents punts de la ciutat.

Durant el termini de presentació de les sol·licituds que va finalitzar el dia 20 de març de 
2020, diversos interessats han presentat les seves sol·licituds.

En el punt cinquè de les esmentades bases s’establia que l’Ajuntament es reserva el 
dret a establir les modificacions que aconselli l’interès públic i els criteris de seguretat i 
mobilitat, i que aquestes modificacions no comportaran cap indemnització al 
sol·licitant.

En el DOGC 8081 de 12 de març es va publicar la Resolució SLT/704/2020, d'11 de 
març, per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els 
esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-
CoV-2.

L’Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació 
d’emergència de salut pública provocada pel coronavirus COVID-19 a pandèmia 
internacional. La rapidesa en l’evolució dels fets a escala nacional i internacional ha 
requerit l’adopció de mesures immediates i extraordinàries, mitjançant la Resolució 
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, entre altres, la suspensió de les 
activitats culturals col·lectives de caràcter públic o privat celebrades en espais tancats 
o oberts.

Ell 14 de març es va aprovar el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària provocada per la COVID-19, 
prorrogat pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, estableix en el seu article 10.5 de 
mesures de contenció en el àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, 
establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració i d’altres 
addicionals, la suspensió de revetlles, desfilades i festes populars.

Arran de l’epidèmia del Coronavirus SARS-CoV-2 i atesa l’activació en fase d’alerta del 
Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles 
de potencial risc, que s'ha activat el Pla per reforçar la implementació de mesures amb 
l'objectiu de contenir el nombre d'afectacions, resulta impossible l’adjudicació de les 
llicències d'ocupació dels espais públics amb parades de venda de roses amb motiu 
de la festivitat de Sant Jordi 2020, així com la celebració d’aquesta festivitat durant els 
dies 22 i 23 d’abril a diferents punts de la ciutat.
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A Granollers l'Alcalde va adoptar la mesura de suspensió les autoritzacions de les 
activitats la via pública autoritzades - Resolució número E-2036/2020, de 24 de març, - 
en virtut de l'article 26 de la Llei 14/1986, de 25 de abril, General de Sanitat, disposa 
que: 

«1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo 
inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las 
medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o 
inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de 
Empresas o de sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y 
cuantas otras consideren sanitariamente justificadas.

2. La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para 
cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones 
motivadas, no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y 
extraordinario que las justificó».

Amb l’objectiu de facilitar l’aplicació de les mesures adoptades per les autoritats 
competents en la lluita contra l’expansió de la pandèmia, i en compliment de la 
Resolució d’Alcaldia número E-2036, de 24 de març, davant la impossibilitat de la 
celebració de la festivitat de Sant Jordi, el Servei de Via Pública proposa deixar sense 
efectes l'adjudicació i suspendre el concurs de les llicències d'ocupació dels espais 
públics amb parades de venda de roses amb motiu de la festivitat de Sant Jordi 2020, 
que es celebra durant els dies 22 i 23 d’abril a diferents punts de la ciutat.

Fonaments de dret

Resolució SLT/704/2020, d'11 de març, per la qual s'adopten mesures de 
distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures 
addicionals per la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, dictada pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la 
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, prorrogat pel Reial 
Decret 476/2020, de 27 de març.

Acord GOV/40/2020, de 3 de març, pel qual es revisa el Pla d'actuació del PROCICAT 
per pandèmies, que passa a denominar-se Pla d'actuació del PROCICAT per 
emergències associades a malalties transmissibles.

Resolució d’Alcaldia número E-2036, de 24 de març, relativa a la suspensió de les 
autoritzacions d’activitats a la via pública.

Bases per a l’adjudicació de les llicències d’ocupació dels espais públics amb parades 
de venda de roses amb motiu de la festivitat de Sant Jordi 2020.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, per 
delegació de l'Alcaldia efectuada per la resolució núm. E-4310 de 15 de juny de 2019,
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Resolc

Primer.- Deixar sense efectes l'adjudicació i suspendre el concurs de les llicències 
d'ocupació dels espais públics amb parades de venda de roses amb motiu de la 
festivitat de Sant Jordi 2020, que es celebra durant els dies 22 i 23 d’abril a diferents 
punts de la ciutat; bases que es van aprovar mitjançant Resolució de la regidora 
delegada de Serveis i Via Pública de data 11 de febrer de 2020, d’acord amb els fets i 
fonaments exposats.

Segon.- Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província i al web 
municipal, per al general coneixement de les persones interessades.”

Granollers, 20 d’abril de 2020

La secretària delegada,
Gisela Bou Garriga
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