ANNEX I.
Bases de la convocatòria per ocupar les parades vacants del Mercat de Nit.
1. Podran presentar-se les persones que compleixin els requisits dels articles 5, 6 i 15 de
l'Ordenança que regula la venda ambulant al terme municipal d'Alaior publicada BOIB
núm. 9 de data 21 de gener de 2017, codi segur de verificació:
4XFC5532A4R2L7GKKQD5FYWPM de la http://alaior.sedelectronica.es., fins al dia 25 de
maig de 2018.
2. Productes autoritzats.
A la zona d'artesania: només es podran vendre productes de fabricació artesanal.
A la zona comercial: productes de venda al detall que estiguin autoritzats a la llicència
d'activat de l'establiment comercial permanent.
A la zona de productes alimentaris: verdures, fruites, formatges, embotits, pastissos,
etcètera.
3. Condicions de les parades de venda i dels seus productes:
- No es podran vendre articles que no figurin en l'autorització de l'Ajuntament d'Alaior.
- Qualsevol persona que causi algun desperfecte al paviment, a les parcel·les, als arbres,
etcètera, haurà d'abonar l'import dels danys, valorats pels Serveis Tècnics Municipals. En
cas de reincidència perdrà l'autorització municipal.
- Material per la zona d'artesania: S'ha de portar el següent material: tela per posar
damunt la taula, llum, allargador i pinces per la tela del tendal (per les parades amb
estructura). En aquesta zona l'Ajuntament facilitarà una parada de Mercat, composta per
una estructura de ferro, una tela taronja pel tendal i una tela blanca pel faldó. L'interessat
és l'encarregat de muntar i desmuntar la parada.
- Material per la zona de comerços i zona de productes alimentaris: s'ha de portar el
següent material: tela per posar damunt la taula, llum i allargador (si s'escau). Recordant
que en aquesta zona l'Ajuntament facilitarà una taula i dos cavallets.
4. Els dies i horari del mercat: tots els dimecres des del 6 de juny al 12 de setembre de
2018, de les 19.00 a les 23.00 hores.
5. Les parades vacants que surten a concurs són (Annex III):
Zona artesania:
1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46 i 47.
Zona de productes d’alimentació i zona comercial:
52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84 i 85.
6. La data del sorteig públic de les parades vacants es realitzarà el 31 de maig de 2018 a
les 10.00 h.
7. Els requisits dels aspirants hauran de complir-se a partir de l’01/06/2018, en cas
d'incompliment es procedirà a la comprovació del sol·licitant següent, segons l'ordre
establert del sorteig, entenent que l'incompliment dels requisits a partir de les 00.00 h. del
01.06.2018 suposarà la renúncia al resultat del sorteig.
8. La taxa que hauran de pagar les persones autoritzades a ocupar les parades vacants,
segons l'ordenança fiscal 2/14 reguladora de la Taxa per utilització privativa del domini
públic, és de 100,00 €/temporada.
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9. En el supòsit de tenir ajudants al seu càrrec, s'haurà de sol·licitar autorització a
l'Ajuntament i presentar el contracte de treball i estar d'alta en el règim general de la
Seguretat Social.
10. Informar que la resta d'anuncis que generi aquest procediment es realitzarà mitjançant el
tauló d'anuncis de la seu electrònica (http://alaior.sedelectronica.es) i al Portal de Transparència
municipal.
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