Regidoria de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat
i Patrimoni Cultural

CONVOCATÒRIA MERCAT DE NADAL I REIS 2020-2021
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú obre la convocatòria per a l'adjudicació de les parades del
mercat de Nadal i Reis 2020-2021 d'acord amb les bases aprovades per acord de Junta de govern
local amb data 8 de setembre de 2020.
Aquesta convocatòria serà aplicable sempre que sigui factible segons la normativa derivada de
l'actual estat de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.
Així mateix, com la suspensió de les mesures de confinaments dictades pel govern central i per
les administracions competents i vist a l'art 21.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, atribueix a l'alcaldessa, entre d'altres, la competència per adoptar
personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o riscos
greus d'aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al
Ple, i que el dit article seria d'aplicació supletòria a les presidències de les diputacions provincials.
Per tant, aquest Ajuntament es reserva el dret d'anul·lar o realitzar els canvis que consideri
oportuns, en l'organització d'aquest mercat de Nadal i Reis, per tal de garantir la salut de la seva
ciutadania davant d'aquesta crisi sanitària per la COVID-19.
Davant d'aquesta situació, el paradista té l'obligació de disposar en les seves parades de
mascareta i gel hipoal·lèrgic, així com, vetllar per garantir la distància de seguretat de 2 m
establertes per les entitats sanitàries entre els seus compradors.
L’Ajuntament facilitarà un cartell que serà obligatori posar a la parada, on s’especifiquen les
mesures de protecció davant la situació de la COVID-19 i que hauran de seguir els possibles
compradors.
1.- DURADA DEL MERCAT
L’autorització per l’exercici de la venda serà pels dies següents:
TOTAL dies: 19 dies de mercat (del 18 de desembre fins el 5 de gener)
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2.- TAXA DE LA PARADA
Per participar en aquest mercat s’estableix una taxa per aprofitament del domini públic segons
l’ordenança municipal corresponent. (OF 23 Annex 2: 25€/dia).
3.- PUBLICITAT I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
3.1- Les característiques bàsiques de les places que es posen a disposició són:







Lloc: Plaça de la Vila / Rambla Principal (entre Rambla Josep Tomás Ventosa i C. Cuba)
Calendari: del 18 de desembre al 5 de Gener. Els dies festius està permès obrir la parada.
Horari: de 10h a 20h (qui ho desitgi podrà tancar la parada al migdia / el tancament de
les parades serà a les 20h excepte divendres, caps de setmana i festius que si es desitja es
podrà tancar a les 22h / Excepcionalment el dia 5 es podrà mantenir la parada oberta fins
les 24h.)
Nº de parades: màxim de 16 parades (el nombre de places s’ha reduït per tal de garantir
la distància de seguretat fruit de la crisi COVID-19).
Taxa de la parada: per parada de 475€ (segons marca OF Núm. 26 Annex 2: 25€/dia per
19 dies).

L’atorgament de l’autorització s’efectuarà mitjançant resolució del regidor delegat de Promoció
Econòmica, projecció de Ciutat i Patrimoni Cultural.
Termini de presentació de sol·licitud: 15 dies després de la seva publicació al BOP .
3.2- Documentació a presentar:
La inscripció (sol·licitud) en aquest mercat es realitza a través de la següent documentació:







Full de sol·licitud* (omplert i signat).
Declaració responsable* conforme estarà en possessió de la documentació requerida i
que aquesta estarà vigent mentre duri l'activitat o fira autoritzada (omplerta i signada).
Carnet d’artesania i/o cultural en vigor (en cas de tenir)
Distintiu de producte d’artesania (en cas de tenir)
Assegurança de responsabilitat civil (es necessita el rebut i l’import assegurat)
Dossier d’elaboració dels productes: fotos, descripció i/o vídeo, en qualsevol format de
suport paper o digital, on es comprovi la forma de producció dels productes i la proposta
de parada realitzada pel sol·licitant (prestació, qualitat visual, estètica i originalitat del
producte).

I tota aquella documentació que es consideri necessària per a la seva puntuació.
Aquelles sol·licituds que no s’ajustin a allò que s’estableix a les condicions de venda indicades i
no presentin tota la documentació que es demana en aquesta convocatòria seran desestimades.
*documents lliurats per l’organització

Regidoria de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat
i Patrimoni Cultural

3.3- Lloc de lliurament de les sol·licituds:
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17794
Electrònicament: premeu el botó "Tramitar en línia" que trobareu a la dreta del tràmit (per fer
aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un IdCAT Mòbil, certificat digital
o amb una Cl@ve), empleneu les dades del formulari que us apareixerà en pantalla, adjunteuhi, si escau, la documentació corresponent i envieu-lo. Un cop la sol·licitud s'ha enviat, el registre
emetrà automàticament un justificant de la recepció, que deixarà constància del vostre número
d'assentament.
Per correu electrònic: de forma excepcional per la situació actual causada per la pandèmia del
COVID-19, la sol·licitud es podrà fer de forma telemàtica a través de carpeta ciutadana (es
necessita certificat digital) o bé es podrà lliurar via correu electrònic (olopez@vilanova.cat /
apunyet@vilanova.cat)
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 2 d’octubre de 2020.
3.4- Adjudicació de la parada:
L’adjudicació de la parada es farà d’acord als criteris del punt 1 de l’apartat 8. Criteris de selecció
del Mercat de Nadal i Reis anteriorment esmentades i publicades al BOP amb data 18 de
setembre de 2020.
Una vegada adjudicades les parades es comunicarà i notificarà a través del correu electrònic
facilitat a l’Ajuntament en la sol·licitud.
4.- BAIXES
El paradista que renunciï a participar, haurà de notificar-ho per escrit (mitjançant sol·licitud) a
l’Ajuntament com a mínim 15 dies abans de la inauguració.
Sempre s’ha de notificar la baixa mitjançant sol·licitud genèrica registrada per l’Oficina d’Atenció
al ciutadà de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (presencial o per via telemàtica).
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17617
En cas d’haver-se iniciat el mercat i vulgui donar-se de baixa sàpiga que li cobrarem la totalitat
del mercat, a no ser que sigui per causa de força major justificada.

