Important!
Canvis en el procediment per sol·licitar una parada als Mercats de segona mà
Les sol·licituds pel Mercat de 2a mà de Gavà del diumenge 13 d’octubre es tramitaran mitjançant
una instància que s’haurà de presentar electrònicament o de forma presencial a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà.

Registre electrònic
Podreu registrar-vos electrònicament mitjançant el registre electrònic de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Gavà.
https://eseu.gava.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?
APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_HOME&lang=CA
Període de sol·licituds: des de dimecres 2 d’octurbre a les 00:01h fins divendres 4 d’octubre a les
23:59 h. No s’acceptaran sol·licituds realitzades fora d’aquest termini.
Per fer-ho teniu dues opcions:
OPCIÓ 1: Sistema d’identificació sense certificat digital (IdCatmòbil)
Mitjançant aquesta via, podreu fer el tràmit sense tenir instal·lada cap aplicació. Un cop
donats d’alta, quan hagueu de fer els tràmits us arribarà un codi al vostre dispositiu mòbil
que us permetrà identificar-vos i seguir amb el tràmit.
Podeu donar d’alta el vostre IdCat mòbil en aquest enllaç.
Un cop tingueu donat d’alta el vostre IdCat Mòbil podreu registrar la vostra instància per
sol·licitar una parada al Mercat de 2a mà de Gavà.
Enllaç per fer la tramitació a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Gavà.

OPCIÓ 2: Sistema d’identificació amb certificat digital
Heu de tenir instal·lada l’aplicació o tenir l’USB del certificat electrònic per poder fer la
gestió.
Enllaç per fer la tramitació a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Gavà.

Presencialment a l’oficina d’Atenció al Ciutadà.
En la mesura del possible, us recomanem que feu la sol·licitud electrònicament, ja que els horaris de
la tramitació electrònica són més amplis i no podem assegurar que quedin places disponibles.
Període de sol·licituds: Podreu fer la vostra sol·licitud presencialment, i dins de l’horari d’atenció
al públic de l’OAC, des de dimecres 2 d’octubre a les 9 h fins divendres 4 d’octubre a les 14 h. No
s’acceptaran sol·licituds realitzades fora d’aquest termini.
Si és el cas que feu el registre presencialment, demanem que per agilitzar el registre de les vostres
sol·licituds demaneu cita prèvia i porteu preparada la següent documentació:
- Instància degudament omplerta
Com demanar cita prèvia:
https://eseu.gavaciutat.cat/es/cita-previa
Informació que heu d’incloure a la sol·licitud.
Indicar que sol·liciteu una parada al Mercat de 2a mà de Gavà del 13 d’octubre. Si és el cas que
voleu estar al costat d’altres participants també ho heu d’indicar en aquesta instància.

Rotació de participants
Per assegurar que tots els ciutadans interessats puguin participar als mercats de 2a mà es farà rotació
de participants.
Així, els ciutadans i ciutadanes a qui s’hagi adjudicat una parada al mercat anterior i facin la
inscripció per al següent, passaran directament a la llista d’espera. Un cop cobertes les places amb
participants que no van obtenir plaça en l’anterior mercat, es repartiran les parades als ciutadans que
estiguin a la llista d’espera per ordre de sol·licitud.

Calendari de Mercats de 2a mà de Gavà 2019
Tenint en compte es posarà en marxa la rotació de participants per assegurar la participació de tots
els ciutadans interessats, durant l’any 2019 es realitzaran 4 edicions del Mercat de 2a mà de Gavà.
Les dates previstes són:
Diumenge 17 de març
Diumenge 2 de juny
Diumenge 13 d’octubre
Diumenge 24 de novembre
Per cada un dels mercats de 2a mà programats s’obrirà un període de sol·licituds de parada.

