DECRET DE BATLIA

«Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, el proper dia 1 de novembre, es celebrarà el
tradicional mercadet de flors, que s’ha de regir per les següents condicions:
UBICACIÓ DEL MERCADET DE TOTS SANTS.
Al tram central dels carrers Comerç i Major, i a ambdós laterals de l’entrada principal al
Cementiri.

SERVEIS DE L’AJUNTAMENT
Als carrers Major i Comerç s’habilitaran preses de corren únicament per a il·luminació de les
parades amb bombetes LED de baix consum.
Els allargadors i bombetes les aportarà cada venedor, que serà responsable de que aquests
elements estiguin en bones condicions per el seu ús.
CONDICIONS DE LES PARADES.
- S’establirà un pas mínim de 4 metres entre parades.
- Les parades amb dimensions superiors a 8 metres deixaran un pas intermig on podran atendre
als clients sense obstaculitzar els fluxos de moviment dels transeünts.
- Les parades amb dimensions inferiors a 8 metres atendran als clients en els passos laterals.
UBICACIÓ DELS VENEDORS:
Tenint en compte que els venedors que han sol·licitat participar al mercadet de Tots Sants de
2021 són els mateixos dels anys anteriors:
- Al carrer Major i Comerç, es mantindrà la mateixa ubicació de l’any 2020.
- Al Cementiri, les parades s’ubicaran a ambdós costats de l’entrada al cementiri respectant
l’ordre d’ubicació de les parades de l’any 2019 i anteriors.
CONDICIONS SANITÀRIES AL MERCAT
- Serà obligatori l’us de mascareta en tot el recinte del mercat, tant per part dels venedors i el
seu personal, com per part dels usuaris i clients, sempre que no es pugui mantenir la distància
interpersonal de 1,5 metres.
- Les parades hauràn de disposar de gel hidroalcohòlic per ús propi i a disposició dels clients.
- Qualsevol altre condició sanitària vigent en el moment de la celebració del mercat.»

II.- Per tot l’exposat i de conformitat amb l’establert a l’article 4.2, lletra a) correspon a
la Batlia, com a òrgan competent, l’autorització per a les fires i festes tradicionals o
ocasionals amb motiu d’esdeveniments populars, i l’establiment de la seva ubicació i
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MUNTATGE I DESMUNTATGE.
El muntatge de les parades haurà d’haver finalitzat abans de les 9h en qualsevol cas.
El desmuntatge no es podrà iniciar abans de les 20h, en general, i de les 14h el dia 1 de
novembre, als carrers del centre.
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DURACIÓ I HORARI.
a) Als carrers del centre: els dies 30 i 31 d’octubre de 9 a 20h i l’1 de novembre de 9 a 14h.
b) Al Cementiri: del 29 d’octubre a l’1 de novembre de 9 a 20h.
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I.- En relació al Mercadet de Tots Sants de l’any 2021, l’ordenança de mercats ha emès
informe amb el següent contingut literal:

delimitació, així com la natura de les activitats que s’hi han de desenvolupar, i en ús de
les atribucions que me confereix la legislació vigent,
RESOLC:
Primer.- Autoritzar la celebració del mercadet tradicional de flors amb motiu de la
festivitat de Tots Sants i establir la ubicació dels venedors amb les condicions
establertes en l’informe de l’Ordenança de Mercats.
Segon.- Mantenir les mesures de seguretat sanitària vigents durant la celebració del
mercadet.
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Tercer.- Publicar el present Decret a la pàgina web municipal als efectes del seu
coneixement.

