
Dimarts, 13 de juny de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Canet de Mar

ANUNCI

No  havent-se  formulat  al·legacions  durant  el  termini  d'informació  pública  de  l'expedient  per  a  l'aprovació  de  la 
modificació  de l'Ordenança municipal  de reguladora de la venda no sedentària  a Canet  de Mar,  s'entén aprovada 
definitivament i es publica íntegrament el text de la modificació, en compliment del punt cinquè de l'acord pres pel Ple 
municipal en sessió ordinària de data 30 de març de 2017, com a condició d'executivitat:

ARTICLE 22. DRETS I OBLIGACIONS.

A) Drets del titular.

A.1) En relació amb l'ajuntament:

- Rebre la informació actualitzada de tots aquells aspectes que modifiquin o afectin la venda.

-  Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat durant un període  de 2 dies per causa justificada, però sense 
quedar eximits del pagament de les taxes corresponents.

- Sol·licitar el canvi de lloc i/o la seva ampliació.

- Transmetre l'autorització en els casos previstos a l'article 15.

- Nomenar representants i constituir entitats de representació.

- Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures que tendeixin a l'increment de la qualitat i la 
competitivitat.

- Trobar l'espai de venda net i lliure d'obstacles.

ARTICLE 23. VACANCES I DIES D'ABSÈNCIA.

Tots els titulars de llocs de venda podran disposar d'un període de fins a un mes en concepte de vacances, sempre i 
quan es comuniqui aquesta circumstància a l'òrgan competent.

Quan  el  titular  de  la  parada  no  pugui  portar  a  terme  l'activitat  per  malaltia  o  per  vacances  haurà  de  notificar  a 
l'ajuntament aquesta circumstància i el nom de la persona que exercirà l'activitat.

S'ha de comunicar a l'ajuntament amb una antelació mínima de 1 mes el període de vacances de què preveu gaudir. Si 
el titular no manifesta res al respecte, s'entén que és el mes d'agost.

Canet de Mar, 30 de maig de 2017
L'alcaldessa, Blanca Arbell Brugarola
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