AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades d’identificació personal que heu d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori d’acord amb l’article 70
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
Les vostres dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat del qual és titular l’Ajuntament de Banyeres del Pendès i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l’entitat, amb la finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts
i dintre de les finalitats legítimes de l’Ajuntament. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat a qualsevol dels registres
d’entrada de l’Ajuntament i adreçat al Departament d’Atenció Ciutadana.

PREINSCRIPCIÓ PER PARTICIPAR
EN EL MERCAT D’INTERCANVI I SEGONA MÀ DE BANYERES DEL PENEDÈS
Dades personals
Sol·licitant · Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / Passaport / NIE

Representant · Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / Passaport / NIE

En qualitat de

Dades de contacte
Domicili · Carrer, plaça...

Número

Població

Pis

Porta

Codi postal

Altres mitjans de contacte
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Fax

D’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, AUTORITZO l’Ajuntament de Banyeres a posar-se en contacte amb
mi per mitjà de (marqueu amb una creu):

Telèfon fix

Què portareu?

Telèfon mòbil

Fax

Correu electrònic

(fer una petita descripció del material que s’exposarà)

Nre PARADES SOL·LICITADES

* Particulars màxim 2 parades
* Entitats màxim 4 parades

En cas de sol·licitar més d’una parada, cal justificar la necessitat:

Em comprometo a col·laborar amb el Banc d'Aliments fent una aportació mínima d'1 kg de menjar
(arròs, pasta, oli o llet) per cada parada que em sigui assignada.
Declaro que no desenvolupo activitats professionals relacionades amb el comerç.
He llegit les condicions annexes i les accepto.
Estic interessat/ada a rebre informació sobre activitats i, per això, AUTORITZO l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a incorporar les meves
dades en un fitxer automatitzat (veure nota sobre protecció de dades) per a la creació d’uns cens de persones col·laboradores.
Les dades s’utilitzaran per a la finalitat descrita anteriorment i per a d’altres d’anàloga naturalesa.

Banyeres del Penedès,

d

Signatura

AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

del

D’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, el
servei responsable realitzarà les consultes de
dades als fitxers propietat de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès que siguin necessàries per
a la tramitació i resolució d’aquesta instància.

Bases generals per la participació en el
MERCAT D’INTERCANVI I SEGONA MÀ DE BANYERES DEL PENEDÈS
En que consisteix?
El Mercat d’ intercanvi i segona mà és un mercat d’objectes
usats o fets amb material reciclat, que organitza l’ Ajuntament
de Banyeres del Penedès. La participació és oberta a tota la
ciutadania, es pot fer de manera individual o en representació
d’una entitat o associació, i està prohibida la participació de
professionals del comerç.
Per participar-hi, cal omplir aquesta preinscripció.
Qui ho pot Participar?
La participació és oberta a tota la ciutadania. Es pot fer de
manera individual o en representació d’una entitat o associació.
Està prohibida la participació de professionals del comerç.
Com es pot fer?
Presencialment el el Centre Cívic Ernest Lluch;
Carrer Saragossa, s/n 43711 Banyeres del Penedès. o bé per
correo electrónic a : centrecivic@banyeres.altanet.org
Impresos model
Formulari preinscripció per poder participar en el Mercat d’
intercanvi i segona mà degudament complimentat i copia del
DNI del participant.
Condicions
• Les parades no tenen cost econòmic però es demana la
col·laboració amb el banc d’aliments fent una aportació mínima
d’1 kg de menjar (arròs, pasta, oli o llet) per cada parada
assignada.
• És permesa la venda, la compra, el regal i l’ intercanvi.
• Queden exclosos els productes alimentaris, animals o saldos,
no es podran intercanviar o vendre productes perillosos o nocius
per la salut, benestar de la població, medi ambient o la qualitat i
neteja dels espais públics.
• La participació és oberta a tota la ciutadania. Es pot fer de
manera individual o en representació d’una entitat o associació.
Està prohibida la participació de professionals del comerç.
• La parada son taules ofertes per el ajuntament i no disposa de
cap tipus d’infraestructura, cada participant ha de portar la
seva, si ho considera necessari.
• Cada participant és responsable dels seus objectes, tant del
transport i col·locació, com de la seva recollida una vegada
finalitzat el mercat.
• Es regula un màxim de 2 parades per a particulars i de 4
parades per entitats.
• L’horari del mercat és de 10 a 14 h. De 8 a 10h es pot muntar la
parada, i a les 15h l’espai ha d’estar net i lliure.
• Les inscripcions són limitades. En cas que la demanda superi
l’oferta disponible de parades, tindran preferència les persones
que visquin al poble.
• En cas de no poder assistir, caldrà comunicar-ho amb una
antelació mínima de 48h per tal de poder assignar l’espai a un
altre interessat. L’ incompliment d’aquest requisit podria
comportar l’exclusió de la participació a la propera edició del
Mercat d’ intercanvi i segona mà.

• L’organització es reserva la facultat d’ anul·lar la parada el dia
del mercat si es comprova que no s’ajusta a aquesta normativa.
Preu
Gratuït / Donació voluntària al Banc d’aliments.
Període de tramitació
La preinscripció és immediata i per rigorós ordre d’entrada.
Únicament està subjecta a la disponibilitat de parada/es i al
compliment de les condicions. En cas que la demanda superi
l’oferta disponible de parades, tindran preferència els veïns de
banyeres. Un cop finalitzat el període de preinscripció,
l’organització confirmarà per correu electrònic o per telèfon (en
cas de no disposar de correu electrònic), la inscripció i adjudicació de la parada/des sol·licitades.
Observacions
Les sol·licituds s’admetran a partir dels 30 dies naturals
anteriors a la celebració del mercat, i fins a 5 dies abans de la
celebració del mercat.
Termini de resolució
Fins un dia abans de la celebració de l’activitat
RECOMANACIONS, QUÈ PORTAR I COM EXPOSAR-HO
Productes de segona mà, com: llibres, discs, jocs i joguines,
instruments musicals, material informàtic, material esportiu,
eines, roba i complements, parament de la llar, petits electrodomèstics, material de jardineria.
La taula assignada te unes dimensions d'1'80 x 1m i ha de ser
suficient per exposar tot el que es porti al Mercat.
Només s'admetrà que el participant porti un suport vertical, en
cas que ho consideri, per exhibir la roba. Les capses i altres
elements d’emmagatzematge no podran sobrepassar el
perímetre de la taula. En cap cas s'admetrà la presència d'altres
taules i suports.
INSTRUCCIONS PER AL EL BON
FUNCIONAMENT DEL MERCAT
Ocupar la taula que s'ha assignat automàticament en el procés
de la inscripció i tenir present que, en cap cas, s'admetran
canvis.
Accedir a la taula a les 9 h, mai abans, i desmuntar a les 14 h,
com a màxim. Si a les 9 h la persona inscrita no ha arribat, es
considerarà deserta la parada i l'organització en disposarà
lliurement.
Mantenir neta la parada i el seu entorn i recollir separadament
els residus que es generin.
Cap vehicle pot restar en la zona del mercat durant l'horari de
funcionament.
Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica.

