AJUNTAMENT DE BENISSA

OFERTA D’AUTORIZACIONS O LLOCS DE VENTA NO SEDENTARIA EN EL MERCAT DELS
DISSABTES
Mitjançant la present es fa pública la Resolució d'Alcaldia núm. 2022-1142 de
data 9 de maig de 2022, amb el següent tenor literal:
Resolució de l'Alcaldia en referència a la convocatoria Oferta d'autoritzacions o
llocs de venda no sedentària del mercat del dissabte tramitat a través de AFIC.
Gestiona 2769/2022
En l'expedient instruït consten els següents antecedents:
Vist que en l’actualitat hi ha parades del mercat dels dissabtes que no estan
ocupades.
Vist informe-proposta del Coordinador de Creama Benissa i Tècnic AFIC, de
data 6 de maig de 2022 que consta en l’expedient.
En atenció a l'exposat, en ús de les atribucions que em confereix l’article 21 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, resolc:
Primer. Convocar Oferta d'autoritzacions o llocs de venda no sedentària.
Els llocs vacants que s'ofereixen corresponen a llocs en el mercat de carrer que se
celebra a Benissa cada dissabte, als carrers Hort de Bordes, Sant Josep i Sant
Nicolás i són els que segueixen:

Nº Parada

Metres lineals

R/19

10

R/20

6

R/21

10

R/22

5

R/23

5

R/24

6

R/25

7

R/26

8

R/27

6

Tots aquest llocs vacants están situats en el carrer Hort de Bordes i corresponen a
la venta de productes de NO Alimentació.
S'obri el termini per a presentar sol·licituds des de l’11 de maig de 2022 fins al 3
de juny de 2022 tots dos inclusivament.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Plaça de Portal 1 · 03720 Benissa · Alicante · Tels. 965 730 058 · 965 730 062 · Fax 965 731 496 · C.I.F. P-0304100-A

Codi Validació: 7DG77PJ35CSWCRD4GCYWTJJMF | Verificació: https://benissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

ARTURO POQUET RIBES ( 1 de 1 )
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura : 10/05/2022
HASH: 69da136f8d58d3199938216fecbfec17

ANUNCI
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Els interessats hauran de presentar les seues sol·licituds en l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC) situada al Carrer Pare Andrés, 11 de Benissa o per la sede
electrónica del ajuntament de Benissa (https://benissa.sedelectronica.es). El
model
normalitzat
es
podrà
descarregar
en
la
web
benissa.portaldelcomerciante.com
Dins del termini assenyalat, els interessats junt amb la sol·licitud hauran de
presentar les declaracions responsables i els documents que justifiquen els mèrits
segons el barem.
El procediment d'autorització es realitzarà conforme estableix el Capitul Quart de
l'Ordenança municipal Reguladora de la venda no sedentària publicada en el BOP
d'Alacant núm. 54 de data 20 de març de 2014.
Per a més informació els interessats podran contactar amb l'Agència AFICCreama de Benissa al Carrer Escoto, 72 o telefonant al 965732100.
Segon. Deixar vacant els llocs V/22 i V/23 per al seu estudi i posterior
adjudicació.
Tercer. Procedir a la publicació d’aquest acord en el Tauler d'anuncis de la
sede electrònica del Ajuntament https://benissa.sedelectronica.es, i en la web del
portal del comerciant de Benissa https://benissa.portaldelcomerciante.com/

El que es fa públic per a general coneixement.
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