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ANUNCI 

 

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 13 de setembre de 2022, ha dictat 

la següent resolució: 

 

“ASSUMPTE: DECRET DE BATLIA D’AUTORITZACIÓ DE PERMISOS DE PUNTS 

DE VENDA DURANT LES FESTES DES VERMAR 2022 

 

Atès que davant les properes Festes de Sa Vermada 2022 està prevista la 

instal·lació de diferents activitats temporals al recinte o lloc habilitat a tal 

efecte durant els dies corresponents al transcurs de dites festes. 

Atès que s’ha presentat la documentació sol·licitada i complits els 

tràmits legals pertinents, 

Pel present HE RESOLT: 

Autoritzar a Y94***04G per poder vendre cervesa artesanal, sucs naturals, 

llimonada, etc. els dies 23, 24 i 25 de setembre. 

Autoritzar a 182***53N per poder vendre creps i pizzes els dies 23, 24 i 25 

de setembre. 

Autoritzar a 497***05Z per poder muntar una caseta de jocs d’habilitat i 

joguines els dies 23, 24 i 25 de setembre. 

Autoritzar a 429***97E per poder vendre joguines, fruits secs i llepolies els 

dies 23, 24 i 25  de setembre. 

Autoritzar a 430***81D per poder vendre productes de ceràmica 

mallorquina i costura creativa fets a mà els dies 24 i 25 de setembre. 

Autoritzar a 430***40Z per poder vendre Bosses i bijuteria artesanal els 

dies 23, 24 i 25 de setembre. 

Autoritzar a Y63***52T per poder vendre hamburgueses i perritos calents 

els dies 16, 17, 24 i 25 de setembre. 

Autoritzar a 430***63X per poder montar un remolc per a la venda de 

llepolies els dies 16, 17, 23 i 24 de setembre. 
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Autoritzar a 431***64T per poder vendre joguines i globus els dies 16, 17, 

18, 24 i 25 de setembre.  

Autoritzar a 429***98N per poder vendre formatges artesans i embotits 

els dies 24 i 25 de setembre. 

Autoritzar a 373***40K per poder vendre cactus els dies 24 i 25 de 

setembre. 

Autoritzar a Y69***98V per poder vendre cafè, melmelada i espècies els 

dies 17 i 18 de setembre. 

Autoritzar a 430***90A per poder posar un remolc per vendre kebab, 

hamburgueses, perritos i begudes els dies 16, 17, 18, 23, 24 i 25 de 

setembre. 

Autoritzar a X25***90J per poder vendre bijuteria i artesania els dies 16, 

17, 18, 23, 24 i 25 de setembre. 

Autoritzar a 429***49C per poder muntar un punt de venda de fruits secs i 

llepolies els dies 16, 17 i 18 de setembre, un remolc de joguines els dies 

23, 24 i 25 de setembre, un remolc de pesca d'aneguets els dies 23, 24 i 

25 de setembre. 

Autoritzar a 071***55K per poder vendre artesania de vidre fos els dies 24 

i 25 de setembre. 

Autoritzar a 313***41X per poder vendre patates fregides artesanes els 

dies 16, 17, 18, 23, 24 i 25 de setembre, fruits secs, garapinyades els dies 

16, 17, 18, 23, 24 i 25 de setembre, caramels i llepolies els dies 16, 17, 

18, 23,24 i 25 de setembre. 

Autoritzar a 506***47N per poder vendre productes de menjar (balears i 

alemanys) els dies 23, 24 i 25 de setembre. 

Autoritzar a 785***43Q per poder muntar un punt de venda de fruits secs i 

vi els dies 23, 24 i 25 de setembre. 

Autoritzar a 725***82W per poder vendre artesania tèxtil els dies 16, 17, 

18, 23, 24 i 25 de setembre. 

Autoritzar a 415***88B per poder posar un remolc de salsitxes els dies 23, 

24 i 25 de setembre. 
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Notificar el present Decret als interessats, advertint-los que aquest 

Ajuntament no proporciona punt de llum i la instal·lació 

elèctrica ha de ser duta a terme de manera segura. 

L’Ajuntament revisarà dites instal·lacions i farà tancar totes 

aquelles que consideri que no reuneixen els requisits de 

seguretat necessaris. 

Comunicar el present Decret a la Policia Local. 

L’Ajuntament i l’organització de les festes es reserven la ubicació del lloc sol·licitat 

pels titulars d’aquestes activitats temporals. 

Ho mana i signa el Sr. Batle a la data de la signatura electrònica i ho signa el 

Secretari als sols efectes de donar fe. El batle, firmat i segellat.” 

 

El que es fa públic per general coneixement. 

 

Binissalem, a la data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

 
 

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 

 

 


