CARTA DE SERVEIS
MERCATS (MERCAT MUNICIPAL DE LES BÒBILES I MERCADALS)
Presentació
El servei de mercats de l’Ajuntament de Martorell gestiona i dinamitza el mercat municipal de les Bòbiles i
els tres mercadals que hi ha a la nostra Vila: el dimecres a la Vila i el dissabte a Buenos Aires i a la Vila.
Els mercadals sumen 210 llicències actualment tenint com a mercadal més nombrosos el de B. Aires amb
190 llicencies; el mercat municipal de Martorell te actualment 25 operadors que ocupen prop de 33 mòduls
del mercat que te una oferta que va des dels productes alimentaris fins el no alimentaris.

Què fem ?
L'objectiu principal és la gestió i dinamització dels mercats : llicències, modificacions de llicències,
validació de promocions, supervisar el funcionament del mateix i el règim sancionador del mateix.
Tanmateix proposem directament, o indirectament a través de la associació de paradistes del mercat, les
tasques de dinamització dels mateixos ( campanyes estacionals, promocions, difusió de les activitats).

Què oferim ?






Servei administratiu per l’alta, baixa, modificació de les llicències tant de mercadals com del Mercat
Municipal.
Regim sancionador de mercadals i mercat municipal
Dinamització comercial de mercadals i del mercat Municipal.
Difusió de les activitats de mercadals i del mercat Municipal.
Gestió dels espais , millores i manteniment dant del mercat municipal com dels mercadals ( via
pública)

A qui ens adrecem ?
El servei de mercats és un servei que l'Ajuntament de Martorell posa a disposició dels ciutadans i
ciutadanes del municipi de Martorell i també dels paradistes i operadors amb l'objectiu que ambdós
col·lectius puguin gaudir de un canal de venda de productes que alhora dinamitzi la nostra Vila social,
econòmica i comercialment.
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Es pot accedir al nostre servei telefònicament, de manera presencial o bé per correu electrònic. En tots els
casos rebreu una atenció diligent i personalitzada de les consultes i/o peticions.






Consulteu la nostra pàgina web: www.martorell.cat
Truqueu abans per informar-vos de la documentació necessària a aportar i per demanar cita prèvia.
Els dies d’atenció al públic son des de Dilluns a Divendres
Porteu les instàncies fetes.

El nostre compromís





Donar resposta a les consultes d'informació i/o peticions rebudes en un termini màxim de 10 dies
hàbils.
Tramitar en un termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des del dia que es reben a la nostra
unitat l’alta, baixa, modificació de les llicències dels mercadals així com les peticions de promocions
tant a mercadals com al Mercat Municipal.
Tramitar en un termini màxim de 20 dies hàbils l’alta, baixa, modificació de les llicències del mercat
Municipal , a comptar des del dia que es reben a la nostra oficina.

Contacte
Servei de Mercats de l’Ajuntament de Martorell:
Pl. de la Vila 7, baixos.
De dilluns a divendres laborables, des de les 9.30 a les 14.00 h.
Al telèfon: 93.774.18.77, de 9.30 a 14.00 h, des de dilluns a divendres o
Mercat de els Bòbiles: 93.775.27.10
Per correu electrònic a: efriera@martorell.cat

Compliment dels compromisos
A partir de l’any 2018 s’aniran informant, trimestralment, els resultats obtinguts a partir dels indicadors
implementats.
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