DECRET DE LA REGIDORIA D’URBANISME I ACTIVITATS

ASSUMPTE: SEGONA CONVOCATORIA PER A PARTICIPAR EN EL
MERCAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS I D’ARTESANÍA TRADICIONAL DE
SANT JOSEP DE SA TALAIA, SITUAT EN EL NUCLI URBÀ DEL POBLE DE
SANT JOSEP PER A L’ANY 2019.

Vist que el mercat constarà de 40 parades, i s’han adjudicat 31 parades, s’obri
un nou termini de presentació de noves sol.licituds, ja que els mercats són i
han estat sempre un espai de referència econòmica dels municipis, incorporar
noves parades de venda pot donar un fort impuls a la dinamització del mercat i
oferir una major oferta comercial que, a més, complementi la del nucli urbà on
es troba ubicat..
Per tot això, s’ha RESOLC:

PRIMER.- Aprovar un segona convocatòria per a participar en el mercat de
productes ecològics i d’artesania tradicional de Sant Josep de sa Talaia, situat
en el nucli urbà del poble de Sant Josep per a l’any 2019.
SEGON.- Les sol.licituds per prendre part en el procés per obtenir una parada
de venda temporal s’han d’ajustar a las bases publicades en data 04 de març
de 2019, i es presentaran dins del termini de cinc dies naturals, a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest decret al tauler d’anuncis municipal i a la
pàgina web de l’Ajuntament (www.santjosep.org).
TERCER.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament i al
tauler d’anuncis municipals.
Sant Josep de sa Talaia
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Vist que en data 10 de maig de 2019 es va publicar llista definitiva
adjudicacions per participar al mercat de venda temporal de producte ecològic i
d’artesania tradicional de Sant Josep situat en el nucli urbà del poble de Sant
Josep de sa Talaia.

Número : 2019-1550 Data : 15/05/2019

Vist que en data 04 de març de 2019 es varen publicar les bases per a
l’adjudicació i distribució de les paredes de venda temporal del mercat de
producte ecològic i d’artesania tradicional de Sant Josep.
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