ANNEX B: OFERTA D’AUTORITZACIÓ O PARADES PER A LA VENDA EN EL MERCAT DELS DIMECRES

Per al mercat periòdic dels dimecres, s’oferten el nombre següent d’autoritzacions o parades de venda:
Activitats comercials (productes que s’oferten a la venda)

Oferta
d’autoritzacions

Dimensions de la parada.

2
1

6 m d’ample x 2 m de fons
4 m d’ample x 2 m de fons

Grup A) Productes d’Alimentació…………….Total 3 parades.
Productes d’alimentació
Productes d’alimentació

Grup B) Altre tipus de productes. (NO alimentació)……… Total 7 parades.
Altre tipus de productes de no alimentació.
Altre tipus de productes de no alimentació.

6
1

6 m d’ample x 2 m de fons
4 m d’ample x 2 m de fons

Grup C) Flors i plantes…………Total 0 parades.
No s'oferten parades per a la venda de flors i plantes però es poden presentar sol·licituds amb la finalitat de generar una
llista de suplents, segons ordre de puntuació obtinguda després de la baremació de la documentació presentada, amb la
finalitat de cobrir les parades resultants, en cas de renúncies o vacants dels comerciants que actualment tenen concedida
llicència per a la venda de flors i plantes.

Flors i plantes

0
TOTAL OFERTES D’AUTORITZACIONS PER A LA VENDA

10

ANNEX C-PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D'AUTORITZACIONS PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA
EN EL MERCAT PERIÒDIC DELS DIMECRES. MUTXAMEL.
1r PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, amb la documentació indicada en la instància, des del 12 de juliol fins al 9 d'agost de
2018, en el Registre General d'Ajuntament de Mutxamel ( Av. Carlos Soler, 64 , Mutxamel. –Alacant- CP 03110) o per
qualsevol mitjà vàlid en dret.
2n PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
Exposició llista provisional d'admesos i exclosos en la web municipal i, si hi ha més sol·licituds que nombre
d'autoritzacions o parades ofertades en la convocatòria, l'autorització s'atorgarà mitjançant concurrència competitiva
d'acord amb l'aplicació del barem establit i atesa la documentació presentada i els mèrits acreditats.
Per això, qui sol·licita ha de presentar amb la sol·licitud, la documentació acreditativa dels MÈRITS, per a valorar-los en el
procediment de selecció.
En cas d'empat prevaldrà el criteri d'aturat de llarga durada. Si continua l'empat, s'atendrà el criteri d'experiència
demostrada. Si persistix l'empat, es decidirà per sorteig.
•
Els mèrits han d'acreditar-se mitjançant la presentació dels documents originals o degudament compulsats.
•
Es crearà una llista de suplents, per ordre de puntuació, amb la finalitat que, en cas de renúncia o vacants, se'ls
oferisca la possibilitat d'obtindre l'autorització per a la venda.
•
En cas de les persones jurídiques (cooperatives, societats, etc.) es valoraran els mèrits de la persona titular
designada per a exercir la venda.
El resultat de la baremació es publicarà en la pàgina web de l'Ajuntament. www.mutxamel.org.
3. NOTIFICACIÓ ALS INTERESSATS que hagen resultat adjudicataris perquè es personen a l'Ajuntament a arreplegar
l'autorització i el document acreditatiu que han d'exhibir en la parada, i han d'aportar una fotografia grandària carnet de la
persona titular i de les persones assistents o col·laboradores.
Per a recollir l'acord d'autorització han de presentar les declaracions responsables normalitzades del compliment
d'obligacions legals i Certificat sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques, expedit per l'Agència Estatal d'Administració
Tributària (Hisenda) referit a l'any en curs, així com l'alta en la seguretat social de les persones que assistixen el titular.

Podeu consultar el text íntegre de l'Ordenança sobre venda no sedentària en el municipi de Mutxamel en
la pàgina web de l'Ajuntament de Mutxamel, www.mutxamel.org.
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