I.- En data 1 de febrer de 2021 es varen iniciar les obres al carrer Barco amb una
duració prevista de 2 mesos, afectant a les parades ubicades a les places d'Orient i de
l'Orgue.
II.- L'Ordenança de Mercats va emetre informe en relació a la reubicació del mercat
agrícola amb motiu de les obres, informe que es transcriu literalment en la següent
proposta:

Els titulars de les llicències núm. 1023 i 1044 varen comunicar telefònicament que durant els
mesos de les obres no assistirien al mercat.
La titular de la llicència 1003, que no ha iniciat l'activitat durant l'any 2021, prèviament ja
havia informat telefònicament la seva intenció de renunciar a la renovació per a l'any 2021,
renuncia pendent de formalitzar a data d'avui.
Els titulars de les llicències 1501, 1515 i 1517 no estan afectats per les obres i, per tant,
mantenen la seva ubicació a la plaça d'Orient (carreró de la sagristia i tram en sentit de
circulació en direcció al centre).
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Immediatament es va contactar amb tots els venedors afectats per les obres, comunicant aquest
fet i la propera reubicació de les parades als espais disponibles a la plaça de Santa Maria la
Major i carrer Sirena.

Número: 2021-0116 Data: 10/02/2021

" El passat 21 de gener, es va rebre comunicació per part de l'Àrea d'Urbanisme i de la Policia
Local, en relació als canvis en la circulació de trànsit rodat amb motiu de l'inici de les obres al
carrer Barco a partir de l'1 de febrer i amb una duració prevista de 2 mesos, essent necessària
la reubicació de totes les persones titulars de llicència amb ubicació a la plaça Orient i de
l'Orgue.

A partir del passat mercat del Dijous de dia 4 de febrer de 2021 els venedors afectats quedaren
reubicats de la següent manera:
a) A la plaça de SANTA MARIA LA MAJOR, els titulars de les llicències 1025, 1200, 1507,
1509, 4042, 4051, 4051 i 4055.
b) A la plaça d'ORIENT (al tram amb sentit de circulació al centre), la titular de la llicència
1009.
c) Al carrer SIRENA, els titular de les llicències 1002, 1011, 1050, 1502 i 1519.
Els venedors mantindran aquestes ubicacions fins que l’Àrea d’Urbanisme juntament amb la
Policia Local autoritzin el canvi a la ubicació habitual.".

III.- Que, de conformitat amb l’establert a l’article 4.2, lletra e), correspon a la Batlia,
com a òrgan competent, la gestió dels llocs de venda a mercats temporals de
l'Ajuntament d’Inca, i en ús de les atribucions que me confereix la legislació vigent,
RESOLC:
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PRIMER.- Autoritzar la reubicació de les parades agrícoles del mercat del Dijous en les
condicions i criteris establerts a l'informe emès per l'ordenança de mercats.
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DECRET

SEGON.- Publicar el present Decret a la pàgina web municipal als efectes del seu
coneixement.

