SELECCIONATS MERCAT “DIMARTS AS MIGJORN” 2018

Un cop finalitzat el termini d’inscripció al mercat de nit “Dimarts as Migjorn” i estudiades totes les
sol·licituds presentades, l’Associació de Comerciants informa del resultat de la selecció de
participants.
S’informa també que les tarifes a pagar seran entre 7 i 8 euros setmanals en funció del carrer on
estigui ubicada la parada, fet que es donarà a conèixer mitjançant la realització del sorteig públic
que es celebrarà el proper dilluns 11 de juny a les a les 20.30h, al local de l’ACR (Plaça
Menorca, 8).
Un cop realitzat el sorteig, el divendres 15 de juny es publicarà a la web de l’Ajuntament, quin és
el preu que ha de pagar cada artesà/venedor per a poder participar durant tot l’estiu del mercat,
així com el nombre de compte bancari on fer l’ingrés. El termini per fer el corresponent pagament
serà fins divendres 23 de juny, si passat aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament, els
artesans/venedors perdran la plaça per participar al mercat.
Igualment, es recomana que els artesans/venedors es llegeixin les normes de funcionament del
mercat per tal d’evitar confusions i malentesos. Es recorda també que el primer dia de mercat
serà el dimarts 26 de juny i que l’horari del mercat és de 19.30 a 23.30h.
Recordar que aquells venedors i artesans que han quedat en llista d’espera poden participar del
mercat en cas de baixa permanent o puntual dels venedors seleccionats. És habitual que al llarg
de l’estiu es produeixin baixes que es cobreixen pels venedors que han quedat en llista d’espera.
Per a qualsevol consulta o dubte, us podeu posar en contacte amb la coordinació del mercat a
través del mail mercatmigjorn2014@gmail.com

La zona d’artesans està ubicada al carrer Major, entre Sa Plaça i el Pla de l’Església.
Els artesans també roten cada setmana un lloc, tot i que la distribució es fa segons el producte que
venen, no entren al sorteig. Es recorda que només es té en compte disposar de la carta d’artesà, no la
sol·licitud. El preu és de 8€ per setmana

ARTESANS SELECCIONATS
37722931-X (A.B.M)
75722639-S (S.C.P)
41733010-Q (LL.F.M.)
28811128-V (A.G.M)
AM6116075 (N.G.)
43695631-R (N.L.S.)
72786903-E (J.J.L.F)
47167148-J (M.P.B)
Y-0353356-K (P.C.P.M)
29126985-S (J.P.L)
X-71607736-P (V.P.)
41503900-D (J.P.P)
37357302-N (R.M.Q.E)
22998113-E (M.T.S.A)
38543916-X (M.D.S.S.)
41496732-V (M.T.R)
X-5852963-S (R.Y.)

Els venedors estan situats entre els carrers Major, Francesc d’Albranca i Maria Auxiliadora. Alguns
d’ells s’ubicaran en una parada fxe, com és el cas de les parades de menjar.
La ubicació dels altres es decideix en un sorteig que es farà el proper dilluns 11 de juny, a les
20.30h al local situat a Plaça Menorca, 8. El mercat és rotatori, açò vol dir que cada setmana
s’avança un lloc (menys aquelles parades que queden fxes).
El preu per setmana és de 7 o 8€ en funció del carrer que ocupi cada venedor, resultat del
sorteig.

VENEDORS SELECCIONATS
41741688-T (E.A.C.)
72076838-J (E.B.L.)
02907649-N (R.Q.C.)
41510894-B (A.C.B.P.)
Y-0560068-D (J.D.J.)
47843116-B (J.D.V.)
46137395-Q (M.F.G.)
X-0639448-W (N.F.)
41502525-Z (A.F.S.)
34744498-P (G.F.J.)
09313705-Q (G.G.B.)
08873212-K (M.G.P.)
41731792-V (M.A.G.T.)
41740881-K (S.H.C.)
37321611-V (D.H.V.)
Y-3439171-H (S.K.)
13769450-V (R.L.L.)
24302125-A (G.M.J.)
AX4681961 (P.M.)

11424663-B (M.D.M.A.)
41504118-C (C.M.F.)
41493379-E (C.P.M.)
70635902-G (M.R.L.)
41743763-M (P.S.P.)
41497902-Z (I.S.G.)
46779093-Z (N.S.P.)
77124735-P (M.V.R.)
41495286-C (E.V.B.)

RESERVES
41739454-C (S.F.S.)
Y-2191567 (N.G.C.)
37673912-G (J.M.G.B.)
43443510-Y (C.M.C.)
41737396-D (C.R.S.)
47276165-X (G.S.P.)

