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efectos de que los interesados que se señalan en el apartado
1 del artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
En el supuesto de que durante el plazo de exposición no
se presentaran reclamaciones, el expediente de referencia
se entenderá definitivamente aprobado.
LA CONCEJAL DE HACIENDA: MARÍA GÓMEZ
GARCÍA.
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE.
*1317429*

AYUNTAMIENTO DE ASPE
EDICTO
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN CONTRATACIÓN DE
SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS EN MODALIDAD DE
RENTING CON DESTINO A LA POLICÍA LOCAL. (Expte. 4005-2013. Ref. G/GUA/mja/ags)
A) ENTIDAD ADJUDICADORA
1. Organismo: Ayuntamiento de Aspe
2. Dependencia que tramita el expediente: Servicios
Generales.
3. Número de expediente: 4-005-2013.
B) OBJETO DEL CONTRATO.
1.Descripción del objeto: Suministro de dos vehículos
todo camino para la Policía Local mediante la modalidad de
renting, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y las características técnicas establecidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas que rige este procedimiento.
2. División por lotes y número: No hay.
3. Lugar de ejecución: Término municipal de Aspe.
4. Plazo de ejecución: 48 MESES. El plazo máximo de
suministro de los vehículos será de 20 días naturales, desde
la formalización del contrato.
C) TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN
1. Tramitación: Ordinaria.
2. Procedimiento: Abierto.
3. Subasta electrónica: NO
4. Forma de adjudicación: Oferta económicamente más
ventajosa (en función de un solo criterio de adjudicación: el
precio más bajo a pagar por el Ayuntamiento de Aspe),
conforme a la cláusula Decimocuarta del Pliego de Cláusulas
Administrativa Particulares.
D) TIPO DE LICITACIÓN. IMPORTE TOTAL:
Presupuesto de licitación: 110.000 € (IVA y gastos
incluidos), correspondiendo 90.909,09 € al objeto del contrato, y 19.090,91, € al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA
21%).
E) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:
1. Fecha: 24 de julio de 2013, mediante Resolución de
Alcaldía núm. 2013/001422, conforme Propuesta de Mesa
de Contratación de fecha 4 de julio de 2013.
2. Contratista: BANCO SANTANDER, S.A., con CIF: A39000013..
3. Nacionalidad: Española.
4. Importe de adjudicación: Precio total: 105.969,60 €
(IVA incluido); 88.116,48 € corresponden al objeto del contrato, y 17.853,12 € al Impuesto sobre el Valor Añadido.
5.Plazo de ejecución: 48 meses; y plazo máximo de
suministro de los vehículos de veinte días naturales.
F) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: En fecha 31 de
julio de 2013, se formaliza la adjudicación con la mercantil
adjudicataria.
Aspe a 6 de septiembre de 2013
EL ALCALDE,
Fdo. Manuel Díez Díez.
*1316955*
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EDICTO
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 10 de septiembre de 2013, aprobó el Padrón
correspondiente a la Tasa del Suministro de Agua Potable,
referido al período de julio-agosto de 2013.
Por el presente edicto se somete a exposición pública,
por término de quince días hábiles contados a partir del
siguiente al de su publicación en el Boletín de la Provincia.
Las personas interesadas podrán examinarlo en el Área
de Recursos Económicos / Oficina de Rentas, sita en la Plaza
Mayor núm. 1.
Contra los datos contenidos en el citado Padrón, los
interesados podrán formular recurso de reposición previo al
Contencioso-Administrativo, ante el Órgano competente,
mediante escrito dirigido a la Iltmo. Señor Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Aspe, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente de la finalización del periodo de exposición
pública, de conformidad con el artículo 14.2.c) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
Anuncio de cobranza:
- La cobranza en periodo voluntario de las liquidaciones
bimestrales correspondientes a dicho Padrón finaliza el 30
de noviembre de 2013.
- El pago, antes de la fecha límite, de los recibos no
domiciliados podrá efectuarse en las oficinas de Sociedad
Española De Abastecimientos, S.A sitas en calle Médico
Antonio Pavía, número 27 del municipio de Aspe en horario
de lunes a viernes desde las nueve hasta la trece horas.
- Transcurrido el plazo voluntario, los débitos impagados serán exigidos por el procedimiento de apremio y
devengarán los recargos del periodo ejecutivo, los intereses
de demora, y en su caso, las costas que se produzcan, de
conformidad con lo establecido en los artículos 26, 28 y 161
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que antecede se hace público para conocimiento de
todos los contribuyentes, en cumplimiento del artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.
En Aspe, a 12 de septiembre de 2013.
EL ALCALDE-PRESIDENTE.
Fdo.: Manuel Diez Diez.
*1317138*
AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA
ANUNCI
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària que va tindre
lloc el dia 31 de juliol de 2013, va aprovar inicialment la
modificació dels articles 2, 4, 8, 24 i 47 del Reglament del
Mercat Municipal de Banyeres de Mariola (BOP núm. 150, de
06/08/2008).
Al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 149, de
7 d’agost de 2013, es va publicar l’anunci d’exposició pública
perque les persones interessades pogueren presentar les
reclamacions i els suggeriments que consideraren oportú.
Al no haver-se produït ni reclamacions ni suggeriments
en el termini concedit, es considera definitivament aprovada
la modificació i es publica el text íntegre modificat del
Reglament del Mercat Municipal de Banyeres de Mariola,
d’acord amb allò que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.
REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA
CAPÍTOL I.- NORMES GENERALS
Article 1.- Descripció
El Mercat Municipal d’abastiments situat al carrer Els
Àngels, tant els elements d’ús comú com les parades, són
béns de domini públic afectes al servici públic i, per això, són
inalienables, inembargables i imprescriptibles, d’acord amb
el que disposa la legislació vigent.
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Article 2.- Objecte
Este Reglament té com a objecte regular el règim
d’explotació del Mercat Municipal, de naturalesa detallista,
amb la finalitat de prestar un servici públic, posant a disposició
de la ciutadania els productes en la millor qualitat possible i
als preus més assequibles.
Els establiments hauran de complir les disposicions
tècnico-sanitàries en vigor i establir els mecanismes
necessaris indicats per la inspecció veterinària o l’Ajuntament
per garantir la salubritat de les persones consumidores i dels
productes de la resta de parades.
Els concessionaris de les parades se sotmeten a estes
finalitats i accepten allò que s’ha reglamentat, tant en la lletra
com en els principis que s’inspira.
Article 3.- Intervenció de l’Ajuntament
L’Ajuntament podrà intervenir l’activitat dels seus
administrats en el mercat per a assegurar el proveïment dels
articles de consum de primera necessitat, la qualitat dels
oferits en venda, la fidelitat en el despatx dels que s’expenguen
a pes o mesura, la normativa de preus i la lliure competència,
i ajustaran la seua intervenció, en tot cas, al principi d’igualtat
davant de la Llei.
Article 4.- Nombre de parades
1.- El Mercat Municipal es compon de 51 parades, les
quals estan destinades a la venda de verdures, ultramarins,
comestibles, carnisseria, peixos frescos, congelats, fruites
seques, herboristeria, adobat, aus i ous, drogueria, panaderia
i menjars preparats.
A banda d’estes parades destinades a la venda, hi ha el
bar cafeteria.
2.- Si hi haguera parades buides, podran ser destinades
per als agricultors de la població, per a la venda dels seus
propis productes, amb les limitacions i requisits que establisca
la Junta de Govern Local.
3.- En qualsevol cas, l’enumeració de l’apartat 1 és
enunciativa, per la qual cosa per Acord de la Junta de Govern
Local podrà autoritzar-se la venda d’aquells productes
relacionats amb el comerç que tendisquen a una major oferta
i dinamització del Mercat Municipal, i sempre complint amb la
normativa tècnico-sanitària.
4.- Correspon a la Junta de Govern Local l’autorització
del tipus de gènere a vendre en cada parada.
Article 5.- Dret de concessió
1.- El dret de concessió es portarà a terme d’acord amb
allò que determine la legislació vigent en cada moment i pel
termini que s’acorde.
2.- El dret que es concedeix per a l’explotació de les
parades de venda és personal i no podrà traspassar-se,
vendre’s, cedir-se, gravar-se o subarrendar-se ni, en general, transmetre’s intervius sinó en les condicions i amb els
requisits següents:
a) S’autoritzarà la cessió intervius a favor dels fills,
pares i hereus forçosos de l’adjudicatari només en cas de
jubilació. En este cas el cessionari queda obligat a exercir el
mateix comerç que el cedent, havent de sol·licitar-se
prèviament la transmissió a l’Alcaldia, que resoldrà allò que
corresponga i ordenarà que es practiquen les oportunes
anotacions en el Registre que a este efecte es portarà.
S’haurà d’abonar a l’Ajuntament el 10% del preu fixat per a la
concessió, prorratejat segons el temps que reste per a la
finalització de la concessió.
b) En cas de transmissió mortis causa, i en el supòsit
d’existir diversos hereus, l’ordre de prelació serà el que el
Codi Civil estableix per a les successions. Si els hereus
testamentaris no foren dels anteriorment citats, l’Ajuntament
tindrà dret de retracte i podrà anul·lar la transmissió, però
abonant als hereus testamentaris el valor mitjà calculat per a
la parada o parades de què es tracte, prorratejat segons el
temps que reste per a la finalització de la concessió.
3.- Les parades de venda d’este mercat públic en quant
béns de servici públic, són inalienables, imprescriptibles i
inembargables.
Article 6.- Traspàs de la concessió
Si el titular d’una parada desitja vendre-la, ho posarà en
coneixement de l’Ajuntament. Este podrà optar, en este cas,
per una de les dues fórmules següents:
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1r.- Declarar extingida la concessió, i abonar al titular de
la parada la quantitat que va abonar com a preu de la
concessió, prorratejat segons el temps que reste per a la
finalització de la concessió i procedir a nova subhasta de la
parada.
2n.- Autoritzar l’interessat a efectuar la venda, si bé amb
l’obligació d’informar l’Ajuntament del nom de l’adquirent, classe
de comerç a què es dedicarà i previ del traspàs, per a aprovarlo o denegar-lo. En este cas, el cedent ingressarà en la Caixa
Municipal el cinquanta per cent de la quantitat que va abonar
com a preu de la concessió, prorratejat segons el temps que
reste per a la finalització de la concessió. Sense este requisit no
es donarà al cessionari possessió de la parada.
Article 7.- Pèrdua de la concessió
1.- El dret de la concessió es perd en els següents
casos:
a) Per finalització del termini de concessió
b) Per renúncia voluntària
c) Per jubilació del seu titular.
d) Per defunció del titular.
e) Per subarrendament de la parada
f) Pel traspàs o cessió de la parada sense complir les
disposicions d’este Reglament.
g) Per la negativa a satisfer la penalitat que se’ls impose
en un procediment sancionador ferm.
h) Per ocupar reiteradament una altra parada diferent
d’aquella que se li assigne.
i) Per dedicar la parada que tinga adjudicada, sense
expressa autorització de l’Alcaldia, a una altra classe de
gèneres diferent d’aquells que expenia quan li va ser atorgada
la concessió.
2.- En el cas descrit en la lletra c) de l’apartat anterior,
l’Ajuntament abonarà al titular la quantitat que va abonar com
a preu de la concessió, prorratejat segons el temps que reste
per a la finalització de la concessió.
3.- En la resta de casos descrits en l’apartat 1 d’este
article, el titular no tindrà cap dret a indemnització ni se li
abonarà cap quantitat econòmica.
Article 8.- Ocupació personal
1.- La possessió de les parades i la seua ocupació té
caràcter personal i no serà permès a cap concessionari
conferir la seua representació a altres persones, si bé podran
col·laborar junt amb el titular en l’exercici de l’activitat comercial, sempre que estiguen donats d’alta i al corrent de
pagament en el règim de la Seguretat Social que corresponga,
el cònjuge, parella de fet acreditada documentalment, fills,
germans i empleats amb contracte de treball.
2. Quan l’autorització per a l’exercici de la venda
corresponga a una persona jurídica, haurà d’acreditar-se
l’existència d’una relació laboral contractual o societària
entre el titular i la persona que desenrotlle, en nom d’aquella,
l’activitat comercial.
Article 9.- Nombre màxim de concessions
Un mateix adjudicatari no podrà gaudir més que d’una
sola parada dins del recinte del Mercat, excepte en els casos
en què expressament estiga autoritzat per a ocupar dues o
més parades contigües.
Article 10.- Prohibició de subarrendament
Quan es comprovara que fora dels casos anteriorment
citats el concessionari va cedir l’ocupació d’una parada en
forma de subarrendament o en qualsevol altra, li serà retirada al cedent la concessió que tinguera, i quedarà privat el
cessionari d’obtenir a favor seu quant a la mateixa parada de
venda es refereix.
Així mateix, si es comprovara que una sola persona bé
per si, o per mitjà de tercer, realitzara l’explotació de més
d’una parada de venda sense la deguda autorització li seran
retirades i anul·lades les concessions de totes elles, amb la
prèvia tramitació de l’oportú expedient.
Article 11.- Conservació
1.- És de compte i càrrec del concessionari
l’entreteniment de la parada i tots els objectes o efectes a ell
aliens, que a l’extinció, excepte el demèrit natural per l’ús i
acció del temps i els deterioraments ocasionats per casos
fortuïts de força major.
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2.- Igualment seran de càrrec i compte del venedor les
despeses de llevar i restablir els barandats divisionaris de les
parades de venda, l’operació dels quals ha sigut sempre
executada per les persones que l’Alcaldia dispose i amb
expressa aprovació municipal concedida en legal forma.
3.- També haurà de satisfer les despeses de manteniment
de l’edifici, d’acord amb la corresponent ordenança fiscal.
4.- El concessionari haurà de retolar la parada per tal
que el consumidor puga identificar el tipus de gènere que hi
ha a la venda, bé siga carnisseria, fruiteria, pastisseria o
qualsevol altre tipus per al que siga autoritzat.
Article 12.- Neteja de les parades
La neteja de les parades i casetes adjudicades als
comerciants es realitzarà diàriament al seu càrrec.
Els comerciants es faran càrrec dels articles decomissats
i els depositaran en el lloc adequat per a això, segons les
instruccions rebudes dels empleats públics.
Estaran dotats dels necessaris instruments de neteja,
en tindran cura amb tot interés i sol·licitaran la reparació dels
desperfectes que puguen patir o que es renoven quan
s’inutilitzen.
Davall cap pretext deixaran de prestar la seua comesa
ni ajornar-la, perquè això serà motiu d’incoació d’expedient,
segons l’índole de la falta.
Article 13.- Irresponsabilitat de l’Ajuntament
L’Ajuntament no es farà responsable dels robatoris o
furts produïts a l’interior del Mercat. Tampoc es farà càrrec
dels desperfectes ocasionats als productes depositats a les
parades ni de la maquinària ubicada al seu interior, per a la
qual cosa correspon als mercaders la contractació d’una
assegurança que els cobrisca.
Article 14.- Obres a les parades
Queda prohibit als concessionaris, i també a qualsevol
persona, realitzar obres, per insignificants que siguen, o
introduir modificacions de qualsevol classe en els parades i
dependències dels mercats, sense el previ permís de
l’Alcaldia.
Les obres de qualsevol classe que per compte dels
concessionaris hagen de construir-se o emplaçar-se
s’ajustaran sempre a un model que en cada cas aprovarà
l’Excm. Ajuntament o les comissions corresponents, segons
la importància de què es tracte, i quedaran de propietat del
municipi en extingir-se la concessió tots aquells mobles o
efectes encastats en la paret i els subjectes a les carcasses
de les lones, quan per a desprendre’ls haja de produir-se
algun deteriorament, per xicotet que siga, sense perjudici de
sol·licitar l’oportuna llicència d’obres.
Article 15.- Ocupació d’altres parades
A cap venedor li serà permés ocupar una altra parada
diferent d’aquella que se li assigne o li haja sigut concedida.
Els que després d’advertits reincidiren en la contravenció
d’este precepte, seran expulsats del Mercat durant el dia en
què la contravenció s’observe, sense perjudici de privar-los
per major temps del dret a la venda dins del recinte, podent
arribar-se fins i tot, a retirar-los o anul·lar-los la concessió,
després d’haver tramitat reglamentàriament l’expedient.
Article 16.- Canvi d’ubicació
1.- Quan una parada quede lliure per alguna de les
causes previstes en este Reglament, l’Ajuntament, abans de
traure-la a pública subhasta, podrà concedir a la resta de
concessionaris un termini de deu dies hàbils per si desitgen
canviar d’ubicació. Este Anunci es publicarà al Tauler d’Edictes
de la Corporació i al Tauler d’Avisos del Mercat.
2.- En cas d’haver més d’una sol·licitud es resoldrà
atenent a l’antiguitat del concessionari i al tipus d’activitat
que s’exercix.
3.- Si es produïra empat, es decidirà mitjançant sorteig
públic.
4.- El canvi d’ubicació només ho serà pel termini de
temps que reste per a la concessió inicial.
Article 17.- Tipus de gènere de la parada
Qui sense expressa autorització de l’Alcaldia dedique la
parada que tinga adjudicada a una altra classe de venda de
gèneres diferent d’aquells que expenia quan li va ser atorgada
la concessió i per als quals va obtenir la llicència, perdrà tot
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dret a l’ocupació de la parada, i es donarà per caducada
aquella una vegada que ha sigut provat el fet.
Article 18.- Obligació d’obertura
Els adjudicataris de parades, hauran de tenir-les obertes
al públic durant l’horari de venda i els dies establerts.
L’incompliment injustificat i sense autorització prèvia de
l’Alcaldia, donarà lloc a una sanció màxima de 30 euros pel
primer dia d’incompliment, i els següents dies se sancionaran, siguen alterns o continus, per la quantitat resultant
d’acumular l’import a l’última sanció 30 euros més.
Article 19.- Prohibició de fumar
Està prohibit fumar en tot el recinte del Mercat Municipal, inclós el Bar-Cafeteria.
CAPÍTOL II.- RÈGIM I POLICIA DEL MERCAT
Article 20.- Horari al públic
El Mercat tindrà l’horari al públic que l’Alcalida acorde o
que establisquen disposicions generals vigents o que es
dicten d’ara en avant. Com a norma general serà el següent,
segons les distintes èpoques de l’any:
1.- Durant els mesos d’octubre, novembre, desembre,
gener, febrer i març, des de les 8 a les 14 hores, els dimecres,
divendres i dissabtes.
2.- Durant els mesos d’abril, maig, juny, juliol, agost i
setembre s’obrirà des de les 7 a les 14 hores, els dimecres,
divendres i dissabtes.
En èpoques i dates especials, l’Alcaldia, a proposta de
la Comissió de Venedors, podrà ampliar o reduir les hores de
funcionament dels mercats i assenyalar les de caràcter
extraordinari que estime convenients per al millor servici del
públic, havent d’anunciar-se als comerciants i al públic, amb
la deguda antelació, pels habituals mitjans de difusió.
Article 21.- Horari als mercaders
Dues hores abans de les indicades per a l’obertura al
públic del Mercat, i a fi de que els titulars de les parades
puguen dedicar-se al seu arreglament, es permetrà l’entrada
d’aquells i dels seus dependents reconeguts, per la porta
principal o d’aquella que a judici de l’encarregat resulte més
convenient, ben entés que només hi haurà una porta oberta
en què estarà de vigilància un treballador municipal, qui
observarà i reconeixerà quan ho estime necessari, els
objectes, gèneres, etc... que els que entren o isquen puguen
portar. Durant estes dues hores estarà terminantment prohibida l’entrada en el Mercat de compradors, davall cap pretext,
sent responsable en cas d’incompliment d’esta disposició, el
responsable que es trobe de servici en la porta.
Article 22.- Disposició dels productes
Els gèneres hauran de ser posats a la venda sobre la
mateixa parada o en safates o en cistelles, que ocupen
només el necessari per a poder ser dominats pels venedors
i compradors.
Tots els articles exposats a la venda tindran assenyalats
amb caràcters clars i llegibles els seus preus unitaris o per
pes, de conformitat amb les disposicions legals oportunes.
Article 23.- Paper d’embolicar
El paper destinat a embolicar qualsevol classe d’aliments
haurà de ser blanc, nou i net; i es podran usar també bosses
de plàstic adequades o xarxes, però mai gèneres o papers
usats, impresos o escrits.
Cada venedor haurà d’emprar balances, bàscules, pesos o mesures degudament marcats, homologats i en perfecte
i fidel funcionament.
Els venedors actuaran sempre dins de la seua respectiva parada i darrere de la seua taula mostrador; per a vendre
o fer reclam no eixiran a l’exterior de la parada.
Els envasos, buits o plens, no es podran col·locar en els
corredors i els buits no podran romandre en els parades o
llotges més de 24 hores.
Article 24.- Obligacions dels venedors
Són, a més, obligacions dels venedors:
a) Tenir a la vista el títol de la concessió municipal.
b) Conservar les parades en bon estat i neteja.
c) Vestir de manera correcta i endreçada, en especial
quant al pentinat i neteja general.
d) Atendre els compradors amb amabilitat i deferència.
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e) Facilitar a l’administració municipal per mitjà dels
seus empleats i agents l’accés i exhibició de tots els articles
que hi ha en totes les parades i facilitar-los totes les dades
que siguen sol·licitades.
f) Exhibir els rebuts justificatius de llicència fiscal, aigua
potable, fluid elèctric, taxa municipal i la resta de documents
del seu tràfic comercial.
g) Complir les altres obligacions que resulten d’este
reglament, ordenances municipals, acords o resolucions de
l’Ajuntament o Alcaldia.
h) A satisfer proporcionalment les despeses que ocasione el manteniment de l’immoble, com aigua, llum, neteja,
etc...
i) Vendre únicament aquells tipus de producte per als
quals tinga concedida l’autorització administrativa.
Tant el titular de la parada com totes les persones que
hi treballen hauran d’estar en possessió del carnet oficial
sanitari de manipulador d’articles, alimentaris, o semblant.
No es podrà encendre foc, fer fregitel·les o guisats en
les parades o dins del recinte del mercat, excepte en el barcafeteria i en aquelles parades expressament autoritzades
per la Junta de Govern, tot garantint la correcta extracció de
fums i adoptant les mesures de seguretat necessàries.
Article 25.- Exhibició de preus
Totes les parades de venda del mercat tindran
inexcusablement col·locats sobre cada un dels articles etiquetes en què figurarà el preu per unitat, havent de quedar
el revers totalment en blanc.
Quan per qualsevol circumstància no siga possible
indicar el preu per mitjà d’etiqueta subjecta al mateix article,
s’estamparà sobre este a pressió o s’ajustarà d’un altre mitjà
anàleg que no permeta frau; però en estos casos, en la
parada d’exposició de la mercaderia i junt amb ella, haurà de
figurar el preu per mitjà de cartell que oferisca la suficient
claredat.
Respecte a les mercaderies venudes a granel, haurà de
figurar clarament i a la vista del públic la llista de preus, quan
no hi haja possibilitat o siga dificultós l’assenyalar-ho
directament sobre l’article.
Article 26.- Estat sanitari dels productes
Tot venedor, a banda de la funció inspectora oficial que
es realitze, està obligat a comprovar constantment o amb la
freqüència necessària, el perfecte estat sanitari de les
mercaderies que tinga a la venda, en el que al seu abast es
trobe, i retirar immediatament les que no estiguen aptes per
al consum i comunicant-ho a la Inspecció Veterinària, o si no,
als empleats municipals de servici en els mercats. De la
mateixa manera prohibirà als compradors que toquegen els
gèneres, i evitaran fer-ho ells mateixos.
Article 27.- Obligació de repés
Estaran obligats, així mateix, a facilitar el repés o
mesurament dels articles que hagen adquirit, sempre que,
per a això, siguen requerits pels empleats municipals dels
mercats, les comprovacions del qual seran gratuïtes.
Article 28.- Descàrrega
Els portadors de queviures o gèneres destinats a les
parades de venda se sotmetran per a la descàrrega i transport
de les mercaderies fins a la parada del seu destí, a les
instruccions que dels encarregats dels mercats reben.
Article 29.- Animals de companyia
1.- No s’autoritzarà en el mercat l’entrada o permanència
de gossos o gats o qualsevol altre animal que puga representar un perill per a la salut pública, o que puga causar
molèsties al públic o als ocupants de les parades.
2.- Es permetrà l’accés de gossos-guia, quan
acompanyen a la persona invident, i sempre sense causar
molèsties a la resta de persones ni representar perill per a la
salut.
CAPÍTOL III.- INFRACCIONS I SANCIONS
Article 30.- Definició
Seran sancionats amb multa els posseïdors de queviures
insalubres, segons el parer de la inspecció tècnica i els que
defraudaren en la qualitat, preu i pes de les mercaderies que
expenguen, sent-los, a més, decomissat el gènere amb què
la infracció va ser comesa.
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L’acció administrativa seguirà el seu curs, sense perjudici
d’altres accions que puguen correspondre a organismes
especials i als que a judici de l’alcalde, podran passar-se els
expedients perquè s’aplique el tant de culpa que puga
correspondre.
En els casos reputats com a infraccions greus d’allò que
s’ha disposat s’incoarà necessàriament expedient, en el que
obligatòriament se sentirà a l’inculpat, resolent després
d’acord amb allò que s’ha establert en cada cas.
Es decomissaran també les substàncies, els instruments
i els útils que per a l’adulteració o el frau s’hagueren empleat,
i les que per la seua naturalesa no pogueren tenir un altre ús,
encara que no hagueren arribat a utilitzar-se.
Article 31.- Suspensió del dret de venda
Als venedors que infringisquen les disposicions d’este
Reglament i les contingudes en les ordenances municipals
d’esta població quant al règim de mercat, se li suspendrà el
dret de venda si no satisfan la penalitat que se’ls impose, dins
del termini que per a això se’ls assenyalarà. Si persistiren en
la seua resistència o negativa a complir-la, perdran el citat
dret i se’ls retirarà la llicència.
Article 32.- Faltes
Els titulars de les parades seran responsables de les
infraccions de les disposicions d’este Reglament que cometen ells o els seus familiars i assalariats que presten servici
en la parada.
S’estimaran com a faltes lleus:
a) Les discussions o altercats que no produïsquen
enrenou.
b) La inobservança de les instruccions dimanants de
l’Administració Municipal.
c) La negligència respecte de l’acurada neteja de les
persones i de les parades.
d) El comportament no reiterat, contrari als bons costums
i normes de convivència.
e) El tancament no autoritzat de les parades de venda
d’un a tres dies.
f) Qualsevol altra infracció d’estes ordenances no
qualificada com a falta greu.
Seran considerades faltes greus:
a) La reiteració de qualsevol falta lleu per tres vegades
en un any.
b) Les ofenses de paraula i obra a les autoritats
municipals o delegats d’estos en el mercat municipal.
c) La modificació de l’estructura o instal·lacions de les
parades sense autorització de l’Administració Municipal.
d) Causar dolosament i negligentment danys a l’edifici,
parades o instal·lacions.
e) La defraudació en la quantitat i qualitat dels gèneres
venuts.
f) Tenir per a la venda articles alimentaris que hagen de
procedir legalment dels mercats centrals o de proveïment i
no hagueren sigut adquirits en estos.
g) El subarrendament de la parada.
h) El traspàs o cessió de la parada sense complir les
disposicions d’este reglament.
i) El tancament no autoritzat de la parada per més de
tres dies.
Article 33.- Sancions
Tota infracció d’este reglament i la resta de disposicions
complementàries se sancionarà en la forma específica que
determine el precepte incomplit, o si no, per les regles
establertes en els articles següents.
Les sancions aplicables són:
Per a les faltes lleus:
a) Advertència, o
b) Multa fins a la meitat del límit màxim establert en la
legislació de règim local.
Per a faltes greus:
a) Multa de la meitat al màxim del límit establert en la
legislació de règim local, o
b) Suspensió de la venda en la parada fins a 30 dies, o
c) Pèrdua de la concessió.
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Article 34.- Procediment sancionador
Dins del màxim autoritzat, la quantia de les multes es
fixarà discrecionalment per l’Administració Local tenint en
compte les circumstàncies del cas i els antecedents de
l’infractor.
Correspon la imposició de les sancions a l’alcalde, o per
delegació, si és el cas, al delegat del servici corresponent.
La imposició de sancions, excepte advertència, requerirà
expedient previ que serà tramitat amb les garanties que
preceptua la Llei de Procediment Administratiu i, per tant,
amb audiència de l’interessat.
Les infraccions que hagen de ser sancionades per
autoritats diferents de la municipal, seran sotmeses al
coneixement d’aquelles als efectes que procedisquen.
CAPÍTOL IV.- PERSONAL DESTINAT AL MERCAT
Article 35.- Potestat de l’Alcaldia
L’alcalde com a cap de l’administració pública exerceix
la màxima autoritat en el Mercat i per la seua delegació el
regidor encarregat del servici i l’empleat al capdavant del
mercat.
El Mercat depén de l’Ajuntament, que el dotarà del
personal necessari per al seu bon règim.
Article 36.-Encarregat del Mercat
L’Ajuntament es reserva la potestat de crear, si és el cas,
la figura d’encarregat del mercat municipal, al qual davall la
subordinació directa de la Regidoria de Mercat, correspon:
a) Complir i fer complir les prescripcions d’este
Reglament, els acords de l’Excm. Ajuntament i les instruccions
que reba de l’Alcaldia o regidor delegat, si és el cas; i
l’inspector municipal de proveïments.
b) Dictar les disposicions que crega oportunes per al
compliment del que el paràgraf anterior preceptua, sempre
que estiga dins de la seua competència o la urgència del cas
ho reclame.
c) Retre compte a l’Alcaldia o Regidor/a delegat/ada de
les resolucions que adopte en els casos d’urgència als quals
l’anterior incís es refereix.
d) Dirigir i vigilar els empleats subalterns (siga quina
siga la seua classe i dependència) que, accidentalment o
permanentment, presten servici en el Mercat.
e) Distribuir els servicis del personal de conformitat amb
les especials atribucions de cada empleat i segons ho
exigisquen les circumstàncies, obligant-los al més estricte
compliment del deure i informant el regidor delegat si és el
cas, de les infraccions que puguen cometre, perquè en cas
contrari, li serà exigida la mateixa responsabilitat.
f) Retre compte de les faltes en què incórreguen aquells
altres empleats que, no estant davall la seua constant
dependència, presten servicis en el mercat, accidentalment
o transitòriament.
g) Vetllar pel regular i exacte funcionament de tots els
servicis i singularment els que a higiene i sanitat es referisca
procurant i exigint la més rigorosa neteja en els locals i
dependències del mercat, reconeixent a este fi, locals, parades
de venda i accessoris.
h) Reclamar el dictamen de l’inspector veterinari sobre
les condicions de salubritat de les mercaderies, sempre que
ho considere convenient i, per descomptat, en tots aquells
casos en què tinguera algun dubte respecte de la bondat dels
gèneres destinat a la venda.
i) Deixar en depòsit i a disposició de l’alcalde o regidor
delegat les mercaderies i efectes decomissats d’acord amb
este Reglament, que permeten la seua utilització posterior.
j) Resoldre del tot les xicotetes conteses que puguen
sorgir entre venedors i compradors, o entre els primers i els
segons, i no consentir que sostinguen altercats.
k) Portar un registre de les variacions per les quals
passe la concessió de cada una de les parades de venda, i
un altre dedicat a consignar les innovacions fetes per cada
venedor en la seua respectiva parada expressant per a això
apartats i útils col·locats pel seu compte i quins d’estos se
subjecten a la carcassa de la parada i forma en què ho han
sigut. Este últim registre contindrà la conformitat firmada pel
venedor del qual siga la possessió de la parada i pertinença
dels esmentats objectes.
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Portarà un altre registre referent a la recaptació o
ingressos per drets i arbitris municipals tarifats, més el
general d’entrada i eixida de documents relacionats amb la
seua dependència. També portarà un inventari del material
i efectes dels mercats, que siguen propietat de l’Excm.
Ajuntament.
l) Diàriament passarà a l’Alcaldia o regidor delegat, el
comunicat de denúncies per infracció de preceptes, fraus,
altes, etc... que es cometen; una nota autoritzada dels preus
a què s’hagueren cotitzat els articles de consum i
mensualment, relació estadística per resum de tots els
servicis. En els últims cinc dies de cada mes, entragarà a
l’alcalde o regidor delegat, un informe de les altes i baixes
d’expenedors i de les causes que les van motivar, expressant
totes les consideracions que sorgira del seu coneixement o
experiència dels fets.
m) Informarà les autoritats referides en l’apartat anterior, quan sense causa legítima s’alteren els preus assignats
als gèneres per a produir alces injustificades que alarmen el
consumidor i originen pertorbacions.
n) Prestarà la seua col·laboració a les inspeccions
veterinària i de proveïments i a qualsevol classe de funcionaris
pertanyents a organismes oficials, que ordenadament,
requerisquen la seua ajuda.
Article 37.- Pesador
Hi haurà un Fidel Pesador que serà l’encarregat de
l’oficina del repés i efectuarà la revisió i comprovació de
bàscules, balances i qualsevol classe d’instruments destinats
al pes i mesura de tots els articles que s’expenguen en el
Mercat.
Quan siga requerit pels venedors del mercat, per a
efectuar la comprovació del pes d’embalums adquirits en els
mercats a l’engròs verificarà el pes i certificarà el resultat.
Respecte a este servici, podrà assenyalar-se un determinat
horari cada dia, d’acord amb les necessitats que hi haja.
Estarà en la seua parada, dins del mercat, durant les
hores en què es trobe obert el públic i tindrà cura que cap
venedor no tinga els instruments necessaris de pesar i
mesurar els articles propis de la classe de comerç que
exercisca, i els esmentats instruments hauran d’ajustar-se al
Sistema Mètric Decimal.
Efectuarà gratuïtament les comprovacions de pes que li
sol·liciten els compradors del mercat, i els lliurarà certificació
si la interessen. Certificarà el pes dels articles decomissats
sempre que ho sol·liciten els amos o les inspeccions sanitària
i de proveïments.
Article 38.- Policia Local
La missió dels agents de la policia local en els mercats
es referirà a mantenir la vigilància deguda perquè l’ordre, tant
entre els venedors com en el públic, discórrega amb normalitat;
també col·laborarà en este sentit l’encarregat del mercat o
qualsevol funcionari de servici, quan els requerisquen per a
això.
Les incidències que ocórreguen, a banda del curs
reglamentari que els donen, les notificaran immediatament a
l’encarregat del mercat.
Article 39.- Inspecció sanitària
La inspecció sanitària del mercat es realitzarà per un
inspector veterinari, qui tindrà a càrrec seu la direcció dels
servicis d’higiene i sanitat en dependències o instal·lacions
i la inspecció sanitària dels aliments en ells depositats.
Realitzarà la seua comesa atenent-se als preceptes
dels reglaments de personal dels servicis sanitaris locals,
d’escorxador, epizoòties, frigorífics i totes les disposicions
que es dicten per al desplegament de la Llei General de
Sanitat.
Tindran les atribucions següents:
a) Inspeccionaran amb la freqüència que el seu bon
judici els dicte, d’acord amb la classe dels gèneres i èpoques
de l’any, tots els aliments destinats al consum públic.
b) Tindran a càrrec seu la inspecció de carns, peix, aus,
caça, productes lactis, fruites, hortalisses i llegums en fresc
i conservats.
c) Prohibiran la venda d’aliments que siguen nocius per
al consum públic o que presenten color, olor o sabor desagra-
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dables o anormals, i de tots els aliments conservats amb
productes químics no autoritzats per la Llei.
d) Prendran mostres dels productes l’estat del qual els
oferisca dubtes o sospites d’adulteració, sofisticació o
alteració, per a la seua remissió als laboratoris oficials.
e) Decomissaran i ordenaran la inutilització dels aliments
que no siguen aptes per al consum públic.
f) Impediran que es venguen amb perjudici del comprador, aliments que no siguen de la qualitat que este ha
demanat, i que no estiguen constituïts pels elements que
normalment entren en composició.
g) Inspeccionaran les condicions higièniques dels
vehicles, envasos, recipients i utensilis destinats al transport,
depòsit, embolcall, pes i mesura dels aliments.
h) Prohibiran que els aliments siguen embolicats en
papers vells, impresos o preparats amb productes tòxics.
i) No permetran ni autoritzaran que els articles comestibles siguen venuts per persones que patisquen malalties
contagioses.
j) Retran compte a l’Alcaldia o regidor delegat, si és el
cas, de les novetats hagudes durant el seu servici.
k) Per al desenvolupament de les seues funcions
tècniques, tindran la col·laboració dels empleats municipals
que atendran i compliran les seues indicacions referents a la
higiene, sanitat o decomís dels aliments.
l) Compliran i faran complir les ordres rebudes de la
superioritat, per al millor desenvolupament d’este Reglament
i de les disposicions que es dicten per al proveïment i higiene
dels aliments.
CAPÍTOL V.- DELS DIFERENTS TIPUS DE PARADES
Article 40.- Fruites i hortalisses fresques. Confitats i
fruites seques
Els titulars de les parades de fruites i hortalisses fresques
tindran les obligacions següents:
a) No podran expendre’s en el recinte destinat a la
venda de fruites i hortalisses cap altra classe de gènere
diferent.
b) Disposaran els gèneres per a la venda, degudament
classificats per grandàries i qualitats, en el seu corresponent
apartat.
c) Tot el gènere que es trobe totalment gelat o que
presente congelació parcial que puga perjudicar el públic,
tant sanitàriament com en l’aspecte econòmic, serà destruït.
d) Les fruites picades per la mosca del Mediterrani o
cucades, seran decomissades i destruïdes.
e) No es permetrà que en els parades de venda els
titulars emmagatzemen sacs, caixes ni qualsevol altra classe
d’envasos buits.
Article 41.- Carns fresques
Seran objecte de venda de vaquí, porc, de llana, cabiró,
etc... Els titulars d’estes parades observaran el següent:
a) La carn de vaquí podrà servir-se al públic picada i
condimentada, havent d’atenir-se els expenedors al que
referent a això es trobe en vigor.
b) El transport de les carns per l’interior del mercat es
portarà a efecte protegint-les amb draps o llenços secs,
blancs i nets.
c) Queda prohibit dins dels mercats la neteja de despulles
dels caps. Esta operació es verificarà fora i abans que la
mercaderia hi siga.
d) En el cas que els titulars de parades de venda del
primer grup de carns, especificant en el principi del present
article, expenguen així mateix productes pertanyents a
xarcuteria, estaran obligats a observar les prescripcions en
vigor establides per a cada campanya xarcutera.
e) La carn de caps procedent de sacrificis d’urgència
s’expendrà al públic en taula baixa, amb un cartell que
indique la circumstància de què es tracte, havent de fixar el
preu de venda al públic l’alcalde o regidor delegat, amb el
demèrit que corresponga en relació amb el preu corrent de
les de la mateixa espècie sacrificades en l’Escorxador Municipal.
Article 42.- Pescateries
a) Es prohibeix taxativament la venda de congelat en les
parades destinades a peix fresc.
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b) Totes les expedicions de peix que es presenten en els
mercats o que siguen reexpeses a estos, ho faran atenint-se
a les normes i condicions que per a la circulació de peixos
frescos s’exigeixen en la legislació vigent.
c) El peix fresc serà conservat pels detallistes, per un
temps màxim de 24 hores, en cambres frigorífiques o amb
mescla de gel triturat en la proporció de 150 grams per quilo
de peix.
d) Queda prohibida l’ocupació d’antisèptics i
conservadors per a retardar les alteracions del peix. Els
detergents i antisèptics utilitzats en la neteja d’envasos,
seran només els autoritzats per la Direcció General de
Sanitat.
e) El peix no haurà de llavar-se amb aigua dolça
pretextant una millor presentació, i, si per alguna circumstància
haguera de realitzar-se, serà venut immediatament.
f) El peix no podrà estar depositat en recipients que
impedisquen reconéixer-lo, havent d’expendre’s tot el peix
ben distribuït sobre el mostrador, perquè el comprador a
primera vista puga conéixer la classe del que desitja adquirir.
g) No es permetrà la venda del peix que oferisca senyals
evidents d’haver sigut raspat a contraescata a fi de donar-li
aparença d’acabat de pescar.
h) No es permetrà la venda de peixos que no tinguen les
dimensions exigides en les disposicions vigents.
i) Els adjudicataris de les parades mantindran estes, en
cada moment, acuradament netes.
j) Per tractar-se d’una classe d’aliments d’índole molt
delicada, qualsevol contravenció a allò que s’ha preceptuat
en el present article es reputarà falta greu i s’actuarà en
conseqüència.
Article 43.- Congelats
Els establiments dedicats a esta classe de gèneres
hauran d’ajustar-se a les prescripcions que sobre elaboració
i presentació per a la venda de productes que tècnicament es
qualifiquen com a congelats.
Article 44.- Aus, ous i caça
a) No es podran vendre aus i conills vius en este tipus
d’establiments.
b) Els detallistes de carns fresques d’aus i de conills
hauran de portar els animals, necessàriament, a l’escorxador
autoritzat on verificaran el sacrifici, plomat i neteja.
c) En els parades de venda al públic on s’expenguen
ous, hi haurà un ovoscopi per a examinar l’estat del gènere,
i es procedirà a inutilitzar immediatament aquells que no
estigueren en condicions per al consum. Així mateix, el
venedor expressarà en cartells amb lletres ben visibles si els
ous són frescos o procedixen de cambra frigorífica o
conservats d’una altra manera.
d) Queda prohibit als titulars de parades de venda d’ous
reintroduir en les cambres frigorífiques els ous procedents
d’estes.
Article 45.- Ultramarins, comestibles i semblants
a) En estes parades estarà prohibida la venda de pa.
b) Queda prohibida la venda de productes tòxics siga
quin siga el seu envàs o presentació.
c) Queda també prohibida la venda en els establiments
mencionats, de drogues, productes químics, sanitaris o higiènics
susceptibles de contaminar els articles destinats a l’alimentació
humana, llevat que els embolcalls o envasos garantisquen
perfectament la impossibilitat de mescla, contacte o acció de
qualsevol classe sobre els esmentats productes alimentaris que
puguen vendre’s en el mateix local.
d) Queda terminantment prohibit mullar el bacallà fi que,
en absorbir la humitat consegüent, tinga major pes defraudant
el comprador. Els expenedors de bacallà estaran obligats a
tenir a disposició dels compradors peces senceres dels
distints tipus que expenguen i de les espècies afins, a banda
de les peces trossejades que tinguen a la venda.
e) Els envasos de conserves per a la venda a granel
hauran de trobar-se protegits, una vegada oberts, amb
tapadores que, ajustant-se sobre els recipients protegisquen
els gèneres que hi contenen. No es permetrà que els utensilis
que s’empren per a l’extracció d’estes conserves siguen
metàl·lics.
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f) Els embotits i la resta de productes de porc que
expenguen hauran de procedir exclusivament de fàbriques o
xarcuteries majors autoritzades.
Article 46.- Cafeteria-bar
Este establiment servirà indistintament tant als venedors
com al públic.
Observarà les prescripcions següents:
a) L’adjudicatari d’esta parada, si ho desitja, estarà
facultat per a actuar com a café i com a bar, i haurà de causar
alta en tantes matrícules de llicència fiscal com conceptes de
venda exercisca.
b) Els aperitius que estiguen exposats en el mostrador
es col·locaran dins de vitrines o de pantalles de vidre que els
protegisquen de possibles contaminacions.
c) Estaran obligats a utilitzar pinces, paletes o altres
utensilis adequats per a cada classe de gèneres, i queda
prohibida la manipulació directa sobre estos.
d) Tindran exposat a la vista del públic i amb caràcters
perfectament llegibles, un cartell amb la relació de preus que
s’expenguen.
e) L’adjudicatari d’esta parada haurà de prestar este
servici des de dues hores abans de l’obertura al públic i fins
el tancament al públic.
Article 47.- Despatxos de pa, brioxeria i menjars preparats
a) Podran expendre pa de qualsevol classe dels que es
troben autoritzats, i també ensaïmades, esparters, croissants
i, en general, tots els articles de brioxeria i semblants i aquells
altres que les disposicions legals en vigor autoritzen per a
esta classe d’establiments.
b) Els productes objectes d’este comerç es guardaran
en vitrines, armaris o aparadors, on es troben a cobert de la
pols i insectes, i hauran de reunir les condicions necessàries
per a la seua conservació. És obligatòria la utilització de
pinces o paletes per a servir i pesar el públic els productes,
a excepció de les peces de pa majors de cent grams.
c) Tindran exposat a la vista del públic un cartell de
preus, clarament especificat per gèneres i preus per unitat de
pes o submúltiples d’aquelles, i fàcilment llegible pels
compradors.
d) La instal·lació completa de l’establiment ha de subjectarse a les prescripcions tècniques i sanitàries en vigor.
e) En les parades de menjars preparats no podrà elaborar-se mentre el mercat es trobe obert al públic i, sempre,
s’han de garantir les mesures de seguretat i la correcta
extracció de fums i evitar l’eixida d’olors al passadís i a la
resta de parades.
Article 48.- Cambres frigorífiques
a) Les cambres frigorífiques d’ús públic, situades en
l’interior dels mercats o annexes a estos, es regiran per les
disposicions administratives que acordaren amb
l’excel·lentíssim Ajuntament, i pel que fa al règim tècnic,
sanitari, per allò que s’ha reglamentat sobre cambres i
magatzems frigorífics que es troben en vigor.
b) Els productes alimentaris que es troben depositats en
esta classe d’establiments es consideraran destinats al
proveïment públic, i, en conseqüència, subjectes a
prescripcions sanitàries i seran decomissats aquells que no
siguen aptes per al seu consum pel públic.
c) Estaran sempre en perfectes condicions de neteja i
amb un règim interior d’estiba, entrada i eixida dels productes
alimentaris, que no pertorbe la bona conservació del fred
artificial.
d) Seran desinfectades totes les vegades que ho faça
possible l’emmagatzemament de queviures, renovant l’aire
periòdicament i mantenint-lo amb la humitat i temperatura
mitjanes, constants, que convinguen a la bona conservació
dels productes emmagatzemats. Per a això tindran uns
aparells de comprovació convenients a disposició de les
autoritats sanitàries.
e) No poden introduir-se en les cambres frigorífiques
altres productes o matèries primeres diferents d’aquells a
què són destinades, i ha d’evitar-se en l’emmagatzemament
la mescla, en una mateixa cambra, de productes vegetals
amb els d’origen animal, i, encara entre estos, els peixos amb
les carns, ous i lactis.
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f) El titular, encarregat d’estos establiments o persona
que els represente, facilitarà l’accés a les cambres i la
informació que sol·liciten, tant als inspectors veterinaris com
als empleats de l’administració municipal autoritzats per a
això.
Portaran a més, per a efectes de comprovació, els
llibres de les entrades i eixides dels productes objecte de
conservació.
CAPÍTOL VI.- RECURSOS I RECLAMACIONS
Article 49.- Procediment de reclamació
1. Contra les instruccions de l’encarregat del mercat i en
general contra qualsevol ordre o situació de fet que no tinga
la qualificació d’acte administratiu podrà reclamar-se davant
de l’alcalde.
2. Contra els actes de l’alcalde, la Junta de Govern Local
i el Ple de l’Ajuntament, podran interposar-se els recursos
administratius i jurisdiccionals previstos en les disposicions
vigents.
CAPÍTOL VII.- COMISSIÓ COL·LABORADORA DE
VENEDORS
Article 50.- Creació de la Comissió col·laboradora de
venedors
1.- Amb caràcter no decisori ni vinculant per a
l’Ajuntament, podrà constituir-se una Comissió de venedors
que represente els venedors del Mercat. Esta comissió podrà
sol·licitar, informar o suggerir totes aquelles actuacions que
estime convenients per al bon funcionament del Mercat i serà
l’encarregada de canalitzar les queixes de compradors i
venedors, per a la qual cosa podrà entrevistar-se amb
l’encarregat del Mercat o amb el regidor delegat o l’alcalde.
2.- En general, la Comissió col·laborarà amb l’Ajuntament
per a la millor solució de problemes del Mercat i el seu bon
funcionament.
Article 51.- Membres de la Comissió
1.- La Comissió de venedors estarà integrada per un
representant de cadascun dels rams, designats per majoria
simple dels components dels mateixos que siguen titulars de
parades.
2.- El president i el secretari seran designats, entre els
seus membres, per majoria absoluta i seran renovats cada
dos anys.
Article 52.- Règim de sessions
La Comissió de venedors celebrarà les seus reunions
en els següents casos:
a) Quan les convoque el seu president per iniciativa
pròpia.
b) A petició de la majoria dels seus membres.
c) A iniciativa de l’alcalde o regidor delegat.
Article 53.- Lloc de celebració
Les sessions tindran lloc sempre al Mercat Municipal. Si
la convocatòria fóra a iniciativa de l’alcalde o regidor delegat,
la reunió podrà portar-se a terme a la Casa Consistorial.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- Obligatorietat de compliment
El present Reglament obliga per igual a venedors i
compradors, en la part que a cada un d’ells concerneix.
Segona.- Interpretació
Qualsevol dubte que sorgisca en la interpretació d’este
Reglament serà resolt per l’alcalde-president o regidor delegat,
i serà aplicable la legislació específica en la matèria.
Tercera. Modificacio
L’Ajuntament es reserva la facultat d’ampliar modificar o
reformar este Reglament, sempre que les necessitats del servici
ho reclamen o disposicions d’organismes governatius de rang
superior ho ordenen, sense que els arrendataris de les parades
tinguen dret a reclamar indemnització de cap classe.
Per a la seua modificació es seguirà la tramitació prevista a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions d’ordre municipal que s’oposen als preceptes d’este Reglament.
DISPOSICIÓ FINAL
Este Reglament entrarà en vigor una vegada es
complisca amb allò que disposen els article 49 i 65 de la Llei
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7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
Contra l’aprovació definitiva de la modificació del
Reglament del Mercat Municipal de Banyeres de Mariola es
podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini
de dos mesos des de la seua publicació al Butlletí Oficial de
la Província d’Alacant, davant del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, d’acord amb allò que establix
l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de
la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Banyeres de Mariola, 16 de setembre de 2013
L’alcalde
Antonio Belda Valero
*1317240*

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en el artículo 142 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
medio del presente se anuncia la siguiente licitación, de
conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
16 de septiembre de 2013:
Anuncio para la licitación del contrato de adjudicación
de los contratos especiales para la utilización y explotación
de los puestos vacantes en el Mercado Municipal de Banyeres
de Mariola.
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Banyeres de Mariola.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 000078/2013-GENSEC.
2.- Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de adjudicación de
los contratos especiales para la utilización y explotación de
los puestos vacantes en el Mercado Municipal de Banyeres
de Mariola.
Puestos núm. 6 y 42.
Los puestos podrán ser destinados a la venta de todos
aquellos productos relacionados con el abastecimiento y los
servicios a la población, excepto carnes, frutas y verduras.
b) División por lotes y número: No se establece.
c) Lugar de ejecución: Banyeres de Mariola.
d) Plazo de ejecución (años): 10 años.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, con
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la
cláusula 12 del Pliego de cláusulas administrativas particulares
4.- Tipo de licitación. Importe total: 2.500 €.
5.- Garantía provisional: No se exige.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 1.
c) Localidad y código postal: Banyeres de Mariola
(03450).
d) Teléfono: 966567315.
e) Telefax: 965566668.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta fin plazo presentación de proposiciones.
7.- Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera según el Pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio
licitación en el BOP, salvo si el plazo finaliza en sábado o
festivo, que será el primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: la requerida en la cláusula 9ª del Pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada
(Horario de 9 a 14 horas).
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1. Entidad: Ayuntamiento de Banyeres de Mariola.
2. Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 1.
3. Localidad y código postal: Banyeres de Mariola
(03450).
9.- Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 1.
c) Localidad: Banyeres de Mariola.
d) Fecha: El día siguiente al de finalización de presentación de ofertas, salvo si fuese sábado o festivo, en cuyo
caso sería el primer día hábil siguiente.
e) Hora: 13.30.
f) Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
10.- Otras informaciones.
El pliego (que incluye el modelo de proposición) puede
obtenerse accediendo a: http://www.portademariola.com
11.- Perfil de contratante.
La forma de acceso al perfil de contratante será a través
de la Plataforma de Contratación del Estado, accesible en la
dirección: http://www.contrataciondelestado.es
12.- Gastos de anuncios.
Son de cuenta del adjudicatario.
Banyeres de Mariola, 17 de septiembre de 2013.
El Alcalde.
Antonio Belda Valero.
*1317315*

AYUNTAMIENTO DE BENILLOBA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento para el 2013, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución,
plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo
por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL:

427.214,66
166.500,00
190.700,00
18.014,66
52.000,00

€
€
€
€
€

33.983,00 €
33.983,00 €
54.100,00 €
54.100,00 €
515.297,66 €

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS
CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS
CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL:

419.297,66
137.200,00
6.000,00
123.747,66
136.000,00
16.350,00
96.000,00

€
€
€
€
€
€
€

96.000,00 €

515.297,66 €

