Acció social i Promoció Econ. - Promoció econòmica

FIRA DEL CONTE 2019 TORDERA
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera obre convocatòria per presentar sol·licituds per
participar a la Fira del Conte 2019.
Aquesta convocatòria es fonamenta en el Reglament de Fires i actuacions de Dinamització comercial a
Tordera, aprovades inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió tinguda el 31 de maig de 2018 i publicades
al BOPB en data 10 d setembre de 2018
CONVOCATÒRIA PER PARTICIPAR A LA FIRA DEL CONTE 2019
1. Data i horari:
Dissabte 19 d’octubre de 2019 d’11:00 a 20:00
2. Requisits de participació (segons capítol V del Reglament)
o
o
o
o

Qualsevol persona física o jurídica relacionada amb l’àmbit d’actuació de la Fira: llibreries,
editorials, il·lustradors.
Entitats sense ànim de lucre de Tordera
Associacions o entitats sense ànim de lucre de fora de Tordera
Artesans o venedors en parades de venda no sedentària que complementin l’oferta
comercial existent (jocs, joguines, serveis, tallers, etc)

3. Ubicació
La ubicació de les parades serà a la plaça de l’Ajuntament i a la plaça del mirador
4. Espais i material
4.1

Plaça de l’Ajuntament i plaça del mirador
-

4.2

L’espai de la parada serà de 3 metres lineals per 2 de profunditat. Com a màxim, es podran
sol·licitar 2 espais de 3 metres lineals
En el cas de portar carpa, aquesta haurà de ser de 2 metres de profunditat, com a màxim.
Material

-

L’Ajuntament cedirà als participants el material necessari per fer la seva parada:
 1 tauló de 240cmx60cm
 2 cavallets
 2 cadires

En cas que es necessiti més material s’haurà d’especificar a la sol·licitud
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L’Ajuntament disposa de 10 carpes de 3x2. Les carpes es deixaran per rigorós ordre d’inscripció i es
prendrà com a referència la data i el número de registre de la sol·licitud
L’atorgament de les carpes implica fer un dipòsit de 85€ en concepte de fiança(retornables si es torna
la carpa en les mateixes condicions que s’ha deixat i no s’ha malmès cap element de la mateixa que
requereixi reparació o restitució de la part malmesa). Per fer el pagament d’aquesta fiança veure el
punt 6 Pagament de taxes, preus públics i/o fiances.
4.3
Llum i força
La il·luminació general de les fires anirà a càrrec de l’organització. Les connexions de llum i força seran
efectuades pels tècnics de l’organització. La instal·lació elèctrica disposa d’una tensió de 230 V i una
potència màxima de 500W per parada.
En alguns casos, i sota l apetició del sol·licitant, la potència s’incrementarà a 355V (parades amb forns,
planxes, etc)
Els expositors hauran de portar punts de llum i allargadors enrotllables (mínim 15m) per connectar
als quadres instal·lats. Només es podran connectar punts de llum de baix consum. En cas de
necessitar més potència l’expositor pot utilitzar un grup electrogen, no obstant, aquest haurà de ser
silenciós.
5. Sol·licituds
5.1

Termini de presentació

Des del 10 de juny fins el 4 d’octubre 2019, ambdós inclosos.
5.2

Lloc de presentació

S’han de presentar a l’OAC (Oficina d’Atenció al ciutadà) de l’Ajuntament de Tordera; Plaça Església,
2 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00
També es poden enviar utilitzant la seu electrònica.
5.3
-

-

Documentació a presentar
En tots els casos:
Fotocòpia del DNI/NIF del sol·licitant i/o del representant
Rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil
Foto parada
CERTIFICAT DE FORMACIÓ EN MANIPULACIÓ D’ALIMENTS O SEGURETAT ALIMENTÀRIA de les
persones que estiguin a la parada de venda d’alimentació
En el cas de CREPERIES, XURRERIES, FOODTRUCKS a més:
Manual d’instruccions signat per un tècnic competent
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Certificat d’instal·lació de baixa tensió registrat a indústria i signat per instal·lador electricista
autoritzat
6. Pagament de taxes, preus públics i/o fiances
6.1 La participació a la Fira del Conte no està subjecta al pagament de taxes ni preus públic.
6.2 En el cas que se sol·liciti una de les carpes que té l’Ajuntament, s’haurà de fer un pagament en
concepte de fiança per un import de 85,00.-€
L’àrea de Promoció Econòmica contactarà amb els sol3licitants de la carpa que s’ha concedit i aquests
disposaran de tres dies per fer l’ingrés de la fiança corresponent, al número de compte que l’Àrea els
indicarà. No es permet fer cap ingrés si l’àrea no ha contactat amb els sol·licitants per indicar que ha
estat acceptat.
En cas de no fer el pagament en el termini indicat , si hi ha llista d’espera, es concedirà la carpa al
següent sol·licitant, amb les mateixes condicions descrites anteriorment.
Cada sol·licitant haurà de trametre per correu electrònic el comprovant de pagament a:
fira@tordera.cat
6.3 Retorn de la fiança
Per sol·licitar el retorn de la fiança s’haurà de fer una instància normalitzada, fent la petició de
devolució i indicant un número de compte on s’hagi de realitzar la devolució. Aquesta ha d’entrar per
registre de l’Ajuntament.

7. Adjudicació
Un cop tancat el període d’inscripció, l’àrea farà la distribució de cada estand i s’informarà als
participants de la ubicació, l’horari de muntatge i desmuntatge, així com altres informacions d’interès
per al dia de la fira (zones d’aparcament, lloc on trobaran el material, acreditacions, etc)
Així mateix es procedirà a la concessió del permís per participar a la Fira del Conte segons el que es
recull a l’Article 5 del Reglament de Fires i actuacions de dinamització comercial a Tordera.
8. Altres
En tot allò no previst a les bases que regulen aquesta convocatòria serà d’aplicació el Fires i
actuacions de dinamització comercial a Tordera aprovades inicialment pel Ple de la Corporació , en
sessió tinguda el 31 de maig de 2018 i publicades definitivament el BOPB en data 10 de juny de 2018.

Tordera, 2 de maig de 2019
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