Ajuntament de Cervelló

Buida les Golfes

MERCAT D’OCASIÓ I D’OPORTUNITATS DE CERVELLÓ

TARDOR 2018
25 de novembre de 2018

FITXA DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Dades personals i de contacte (omplir en lletra majúscula)
NOM I COGNOMS
DNI/NIE

ADREÇA POSTAL

CODI POSTAL

POBLACIÓ DE RESIDÈNCIA

TELÈFON 1

TELÈFON 2

ADREÇA ELECTRÒNICA DE CORREU

SOL·LICITO:
Poder participar en el Mercat d’ocasió i d’oportunitats de Cervelló «Buida les golfes» Tardor 2018, que tindrà lloc a
Cervelló el 25 de novembre de 2018, amb la col·locació de la següent parada:
METRES LINEALS (màxim 3 m ):

CARPA PRÒPIA (màxim 3 m X 3 m)?

O SÍ

O NO

TPUS DE PRODUCTES/OBJECTES QUE ES VOLEN VENDRE A LA PARADA (marcar amb una X el/els que correspongui):
O Petit mobiliari i petits electrodomèstics.

O Aparells, màquines i eines de treball

O Vidre, ceràmica i artesania...

O Objectes de regal i decoració diversos...

O Antiguitats i col·leccionisme.

O Roba i calçat

O Bosses i complements home/dona...

O Joies i bijuteria

O Llibres, revistes, còmics...

O Bicicletes i material esportiu divers...

O Jocs, joguines infantils i similars...

O CD, DVD i similars.

O Mobiliari...

O Articles i accessoris del nadó

O Altres no inclosos en els anteriors (especificar a continuació): .....

He llegit i accepto les condicions de participació en el Mercat d’ocasió i d’oportunitats de Cervelló-Tardor 2018, del 25 de
novembre de 2018, les quals es recullen al document d’Informació general i condicions de participació.
Cervelló, _____ d’/de ___________________ de 2018
Signatura de la persona sol·licitant

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament, amb la única finalitat d’atendre la vostra
sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exercir-hi els drets
d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer Major, 146-148)
O No autoritzo a ....

c/ Major, 146-148 08758 Cervelló Tel. 936600070 Fax. 936600659 a/e: cervello@cervello.cat
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INFORMACIÓ GENERAL I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ



Aquest mercat pretén afavorir la reutilització d’objectes o articles que les persones particulars tenen a casa i que
ja no utilitzen, ni usen, podent-los vendre a baix preu perquè altres persones els puguin comprar i donar-los ús de
nou (segona oportunitat). No es tracta d’un mercat professional. És tracta d’una iniciativa adreçada a la ciutadania,
en particular.



El mercat es realitzarà el diumenge 25 de novembre de 2018, de 10 a 14 hores, a la plaça de l’Ajuntament.

 La participació al mercat, com a venedor/a, és gratuïta. Cal formalitzar la inscripció mitjançant la
corresponent fitxa de sol·licitud de participació, segons el model facilitat a tal efecte. Només es permetrà una
sol·licitud per persona.
IMPORTANT: No s'admetran les sol·licituds presentades per correu electrònic o amb un altre model que no
sigui la fitxa de sol·licitud de participació establerta a tal efecte.
 El nombre màxim de parades previstes és de 38.


El període de presentació de sol·licituds de participació serà del 05 de novembre al 16 de novembre, ambdós
inclosos.
IMPORTANT: No s’admetran les sol·licituds presentades fora de termini.



La inscripció es formalitzarà mitjançant la corresponent fitxa de sol·licitud de participació, la qual es podrà
presentar:



presencialment, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a
14 hores, i dijous, de 17 a 20 hores
o telemàticament, a través de la plataforma de tràmits electrònics de l’ajuntament:
e-TRAM del web municipal www.cervello.cat



L’organització assignarà la ubicació de les parades fins arribar al màxim previst (38 parades), d’acord amb les
característiques de les parades (dimensió, carpa o no, tipus de productes/articles...), diferenciant entre dues zones:
- zona A (lateral esquerra i lateral dreta de l’entrada a la plaça), per a parades amb carpa, preferentment
(màxim de 10 parades);
- zona B (pèrgoles i zona central), per a parades sense carpa, preferentment (màxim de 28 parades) /



Si abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds s’arribés al màxim de parades previstes (38), les
següents sol·licituds que es presentin en termini s’incorporaran a una llista de reserva per cobrir possibles baixes o
renúncies per part d’alguna de les parades amb ubicació assignada.



Les parades (amb o sense carpa) podran ocupar un espai màxim de 3 metres de llargada i 3 metres de fondària.
S’haurà de deixar un espai mínim entre parades de 0,50 m., aproximadament, per permetre l’accés dels
paradistes i les mercaderies.



El muntatge de les parades es començarà a partir de les 8 hores, i abans de les 10 hores hauran de quedar
completament muntades. El seu desmuntatge es farà a partir de les 14 hores i fins a les 16 hores,
aproximadament.
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Cada persona participant haurà de portar tot el necessari per muntar la seva parada (taules, cadires, carpa...).
L’Ajuntament no cedirà cap tipus de mobiliari ni material al respecte. Tampoc hi haurà punt de connexió elèctrica
per als paradistes.



Només poden participar, com a venedors/es, aquelles persones físiques, particulars (no empreses, ni entitats,
ni associacions, ni col·lectius, ni agrupacions o similars), que tinguin en casa algun objecte o article que ja no utilitza
o usa i que vol vendre’l a baix preu.



A títol orientatiu, i no excluent, el tipus d’articles i/o objectes que es podran vendre en aquest mercat són: petit
mobiliari, estris, eines i petits electrodomèstics, quadres i altres articles de parament de la llar i decoració, objectes
de regal, làmpades i similars, roba i calçat d’home, dona i/o nen/a, bosses, carteres, joies i bijuteria, complements
d’home/dona, revistes i llibres, àlbums, còmics, CD, DVD, material audiovisual divers, objectes de vidre, ceràmica i
similars, bicicletes, jocs i joguines infantils, articles i accessoris del nadó, màquines, aparells i eines de treball,
mobiliari, articles d’artesania, antiguitats i col·leccionisme, o similars.



NO es permetrà la venda, ni l’elaboració en la parada, de productes d’alimentació de cap tipus. Tampoc es
permetrà la instal·lació de cap tipus de màquina o aparell per a l’elaboració de productes alimentaris, tipus
crispetes, cotó de sucre o similars, ni de grups electrògens de cap tipus per a la generació d’electricitat.



L’Ajuntament de Cervelló no tindrà cap responsabilitat respecte a les transaccions realitzades entre els particulars
en el marc del desenvolupament de l’activitat del mercat. Tampoc regularà, ni intervindrà, en la fixació dels preus de
venda. Cada participant establirà els seus preus segons el seu propi criteri.



L’organització es reserva el dret de modificar i/o anul·lar la realització de l’activitat, si per causes
meteorològiques adverses es considera adient. En aquest cas, no es disposarà d’un espai cobert alternatiu
per a la seva realització i es celebrarà un altre dia, el qual serà comunicat a les persones participants amb la
suficient antel·lació.



Per a qualsevol informació i/o consultes sobre la celebració i funcionament del mercat d’ocasió i d’oportunitats de
Cervelló «Buida les golfes» us podeu adreçar a:
- l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Cervelló, de forma presencial o per telèfon al
93660070, en horari de atenció de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores, i dijous de 17 a 20 hores,
- o al Servei de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament, per telèfon al 936600070 (en horari de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores, i dijous de 17 a 20 hores) o per correu electrònic a través de l’adreça:
crvl.promoeco@cervello.cat

Agraïm la vostra atenció i la vostra col·laboració.
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