Regidoria de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat
i Patrimoni Cultural

CONVOCATÒRIA MERCAT DE SETMANA SANTA 2020
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú obre la convocatòria amb data per a l’adjudicació de les
parades del mercat d’artesania de temporada de Setmana Santa d’acord amb les bases
publicades al BOPB amb data 14 de febrer de 2020.
Les característiques bàsiques de les places ofertades són:






Lloc: Passeig del Carme (entre la rambla de Ferrer i Vidal i la rambla Joan Baptista
Pirelli)
Dies del Mercat: 9, 10, 11 i 12 d’abril de 2020
Horari: de 10h a 21h.
Nombre de places: 20
Taxa de la parada: per parada de 80€ en el cas del Mercat de Setmana Santa (segons
marca OF Núm. 26 Annex 2: 20€/dia)

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: des del dia 26 de febrer de 2020 fins al 12 de març
Lloc de lliurament de les sol·licituds: Oficina d’Atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, plaça de la Vila 8 (horari de dilluns a divendres de 8h a 19h i dissabte de 10h a 13h).
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació demandada en aquesta
bases:



Full de sol·licitud
Declaració responsable conforme es compleixen tots els requisits establerts per Hisenda
i la Seguretat Social per a la participació al mercat;

La resta de documentació es podrà lliurar via correu electrònic (olopez@vilanova.cat o bé
apunyet@vilanova.cat)





Carnet d’artesania i/o cultural en vigor (en cas de tenir)
Acreditació del Distintiu de producte D’Artesania (D’A) (en cas de tenir)
Assegurança de responsabilitat civil (rebut i 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.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de tota la documentació demanada en aquestes bases.
En cas que no s’adjunti tota la informació requerida es considerarà incompleta i serà
automàticament exclosa de la selecció.

Vilanova i la Geltrú, 11 de febrer de 2020

