
EDICTE

CALENDARI REALITZACIÓ MERCAT DISSABTES EN FESTIUS DEL 2019

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 13 de novembre de 
2018, va adoptar, entre altres, el següent acord:

3.4.- EXPT. 3232/2018 PROPOSTA PER LA REALITZACIÓ DEL MERCAT (EN FESTIUS) 
PER A L’EXERCICI 2019.

El Sr. Secretari dóna lectura, en extracte, a la seguüent propuesta:

Carol Ivars Arlandis, com a Regidora Delegada de Comerç de l'Ajuntament de 

Benissa,  i  en  referència  a  la  realització  del  mercat  de  venda  no  sedentària  dels 

dissabtes en dies festius

EXPOSA

Primer. L'Ordenança municipal reguladora de l'exercici de la venda fora d'establiment 

comercial, en la seua modalitat de venda no sedentaria, estableix en el seu art. 5.2.1. 

Mercat del dissabte, entre altres el següent: 

“…Si el dissabte tinguera el caràcter de festiu, quedarà com segueix:

- Durant els primers 15 dies de gener de l'any en curs es farà públic el 

calendari de realització del mercat en els dies festius bé en el Tauler 

d'anuncis com en la web municipal.

Segon. Per a l'exercici 2019, el Decret 108/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual 

es  determina  el  calendari  laboral  d'aplicació  en  l'àmbit  territorial  de  la  Comunitat 

Valenciana  per a l'any 2019, estableix que la relació de dissabtes festius és:

12 d'octubre . Festa Nacional d'Espanya 

Tercer. Consultada l'Associació de Comerciants i Empresaris de Benissa proposen que 

es realitze el mercat el mateix dissabte festiu.
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Quart. Consultats pel Sr. Placer als representants d'associacions de mercaders i altres 

venedors del mercat del dissabte proposen que es realitze el mercat el mateix dissabte 

festiu.

PROPOSA a la Junta de Govern Local, 

Primer. Acordar la realització del mercat (en festius) per a l'exercici 2019 els següents 

dies:

- Celebrar el mercat el dissabte 12 d'octubre .

Segon. Procedir a la publicació en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en la web del 

portal  del  comerciant  de  Benissa  i  la  seua  comunicació  als  interessats  i  als 

departaments  de  Benissa  Impuls,  Policia  Local,  AFIC  i  Sr.  Placer  del  mercat  dels 

dissabtes.

La Junta en votació ordinària i per unanimitat acorda aprovar la citada proposta.

El que es fa públic per a general coneixement.
L'Alcalde.
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