Núm. de Decret i Data:
2018DECR000047 10/01/2018

RESOLUCIÓ DE BATLIA
A proposta de la regidora de Fires i Mercats de data 2 de gener de 2018;
RESOLC:
PRIMER. Obrir la convocatòria per a l'organització del Mercat d'Hivern 2018 que tindrà lloc
tots els dijous al carrer Nou del nucli urbà des Mercadal en horari de 10,00 a 13,00 hores.
SEGON. Aprovar els requisits següents, que hauran de complir les persones que sol·licitin
participar en aquest Mercat d'Hivern 2018.






Alta a la Seguretat Social en el règim que pertoqui i justificació de no tenir endarrerit el
pagament de les cotitzacions o d'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques o certificat
d'Hisenda d'estar d'alta.
Registre sanitari (en cas dels venedors de productes alimentaris)
Assegurança de responsabilitat civil en vigor o rebut justificatiu del pagament.
Declaració de responsabilitat degudament emplenada i signada.
Justificació d'haver satisfet la taxa pública, vigent en cada moment, per ocupació de via
pública per venda ambulant.

TERCER. Establir les següents condicions de funcionament del Mercat d'Hivern 2018:



Les tasques de càrrega i descàrrega de material de venda poden començar quaranta-cinc
minuts abans i després de l'horari de mercat.
Els titulars dels llocs estan obligats a complir tot el que s'estableix a l'Ordenança
Municipal que regula la venda ambulant, així com tota aquella normativa que per raó
dels productes de venda o d'altres circumstàncies els hi pertoqui, especialment pel que
fa referència al supòsit c) de l'article 22 de l'ordenança dalt espentada i que literalment
transcrit diu:

“ (...) Article 22. Seran causes de revocació de l'autorització, mitjançant decret de la batlia, les
següents: (...) c) Abandonament del lloc durant tres mercats consecutius o cinc
d'alterns dins el mateix exercici. (...)



L'Ajuntament es reservarà la lliure adjudicació dels llocs de venda.
Les condicions que marqui l'agent de la Policia Local encarregat.

QUART. Cada parada pot ocupar un espai de 2 m2 o de 4 m2.
CINQUÉ. El procediment de intel·lecció per autoritzar una parada serà, en primer lloc, per
haver participat l'any anterior; en segon lloc, pel compliment complet de tots els requisits i, en
tercer lloc, per ordre de registre d'entrada.
SISÈ. Publicar la present convocatòria a la pàgina web municipal, per al seu públic
coneixement.
EL BATLE

LA SECRETÀRIA ACCTAL.

Francesc Ametller Pons
Signat as Mercadal en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document
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