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Assumpte: Ban del Mercat de ses Coses Polides – modificacions per la Covid-19

BAN
JOSÉ LUIS BENEJAM SAURA
BATLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT D’ALAIOR
Amb motiu del Mercat de ses Coses Polides d’Alaior
FAIG SABER
Que s’ha aprovat la modificació del Ban del Mercat de ses Coses Polides per
adaptar-lo a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, (BOE número 130 de 9/05/20) per a
la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de
la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a
una nova normalitat, i la nova redistribució de l’espai d’acord amb l’annex I, i les
modificacions de temporalitat i horari.
Els articles modificats i la seva nova redacció són els següents:
A) 2. Temporalitat
El Mercat de ses Coses Polides es va celebrar per primer cop dia 26 d’octubre i es
realitzarà setmanalment cada dissabte durant tot l’any.
B) 3. Ubicació i horari

Es podrà accedir a la plaça de 8.30 a 9.30 h per muntar, no podent fer-se
posteriorment una vegada iniciat el mercat i de 14.00 a 15.00 h per desmuntar. L’hora
límit per deixar l’espai lliure serà a les 15.00h. S’habilita un espai al carrer Porrassar
Nou per deixar el cotxe per carga i descarrega de material, però no és un espai
habilitat per aparcar.
El nombre d’espais disponibles serà de 6 i el màxim d’ocupació per a cada sol·licitant
serà de 2x2 metres.
Els participants d’acord amb les indicacions de l’organització s’ubicaran per ordre
d’arribada dins l’espai habilitat marcat al planell de l’annex 1, excepte els que s’hagin
adjudicat per sorteig.
C) 4. Sol·licituds de participació.
[..]
La presentació de la sol·licitud, per cada dia de mercat, es podrà realitzar
mensualment fins a les 13:00 h de cada dijous abans de la realització del mercat, en el
supòsit que el nombre d’inscripcions sigui superior als espais disponibles (sis)
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Les parades s’ubicaran a la Plaça Nova i l’horari d’ocupació serà de 9.30 a 14.00h.

s’adjudicarà l’espai per sorteig públic, seguint l’ordre numèric establert al planell
(annex II), actuant com a secretari/a un empleat públic de l’àrea de fires i mercats. Els
espais adjudicats i el resultat del sorteig serà publicat cada divendres al tauler
d’anuncis
de
la
seu
electrònica
de
l’Ajuntament
d’Alaior
(https://alaior.sedelectronica.es).

D) 5. Requisits i funcionament
[...]
- Els participants respectaran en tot moment la distribució acordada per l’Ajuntament
recollida l’annex I, Planell de redistribució del Mercat de conformitat amb les mesures
establertes a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, (BOE número 130 de 9/05/20).

-

La distància entre els llocs dels mercats a l'aire lliure i els vianants serà de dos
metres en tot moment.

-

S’assenyalarà de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos
metres entre clients.

-

L'atenció individualitzada de més d'un client al mateix temps, no podrà
realitzar-se de manera simultània per la mateixa persona.

-

Cada parada haurà de comptar amb un dispensador de solució hidroalcohòlica.

-

L’Ajuntament disposarà d’unes fons de solució hidroalcohòlica al carrer pels
vianants.

-

Les persones que estaran a càrrec de la parada hauran de dur mascareta i
guants quan hi hagi contacte amb persones i per la manipulació dels productes.

-

Si un producte ha estat manipulat per un tercer aquest haurà de desinfectar-se.

F) 7. Vigència
Les modificacions al Ban tindran el seu efecte des de la seva publicació i es
mantindran durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.
Signat per mi, el batle, José Luis Benejam Saura, a Alaior, en la data de la signatura
electrònica que consta al marge d'aquest document.
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E) 6. Mesures higièniques
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Annex I

