
DECRET

En data 16 de maig de 2019, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar les 
bases reguladores de l’adjudicació de parades del mercat de la platja llarga, incloses dins del 
pla de serveis de temporada 2019 per a l’exercici de la venda ambulant o no sedentària. 

PRIMER. Dins del pla d’usos hi ha autoritzades un total de 75 parades de 9m2 per a la venda 
de productes de platja, bijuteria, artesania i productes relacionats amb l’àmbit de la platja, en el 
passeig marítim de la Platja Llarga.

SEGON.- El termini de presentació de sol·licituds de participació va finalitzar el dia 31 de maig 
de 2019.

TERCER.- Transcorregut el termini de presentació es va concedir als interessats un termini de 5 
dies naturals per esmenar les sol·licituds incorrectament presentades. La manca d’esmena dels 
defectes o omissions en el termini establert era causa d’exclusió del procediment.

QUART.-  Una  vegada  qualificada  la  documentació  general  i  corregits,  en  el  seu  cas,  els 
defectes o omissions de la documentació presentada, cal determinar les sol·licituds admeses i 
les excloses.

He resolt,

PRIMER.- Aprovar la llista definitiva de sol·licituds admeses.  Les llistes estan ordenades en 
funció de la data de presentació de les sol·licituds.



SEGON.- Aprovar la llista d’exclosos tot especificant la causa del seu rebuig. 



TERCER.- Publicar aquesta llista en ela web municipal.

 

El  que es  publica  a la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  Roda  de  Berà,  al  tauler   de  la 
Corporació i a la pàgina web municipal (www.rodadebera.cat).

Tal i com indiquen les bases, els sol·licitants admesos estan convocats a l’acte del sorteig que 
tindrà lloc el dia 7 de juny de 2019, a les 12:00 hores, a la Sala de plens de l’Ajuntament de 
Roda de Berà (carrer Joan Carles I, núm. 15).
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