Núm. de resolució i data:
2019/LD3305/0000317
16/07/2019

Expedient: EX156 / 2019 / 007327
Àrea: Àrea Socioeducativa i de Dinamització
Servei: Comerç, Fires i Mercats
econòmica
Assumpte:Convocar a les persones interessades a formar part de la IX Fira d'Estocs els dies 4, 5 i 6 d'octubre
de 2019 a Ciutadella

RESOLUCIÓ DE L'ÀREA SOCIOEDUCATIVA I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella pretén organitzar aquest any, com és habitual, la novena edició de
la Fira d’Estocs;
Atès l'establert a l'Ordenança municipal reguladora de la venda ambulant en el terme municipal de
Ciutadella de Menorca, aprovada definitivament en data 16-02-2017 i publicada en el BOIB número 25
de data 28-02-2017, i correcció d'errates de la versió catalana de l'edicte 1940 publicat en el BOIB
número 25, del 28-02-2017, publicada en el BOIB número 28 del 07.03.2017);
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Atès que la fira tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 d’octubre de 2019 a la Sala Polivalent del Canal Salat, amb
l’horari següent: divendres 4 i dissabte 5 de 10:00 a 21:00 hores i diumenge 6 de 10:00 a 20:00 hores;
Atès que fira pretén ser un mercat on es venguin productes d'acabament de temporada i d'estoc;
RESOLC:
PRIMER.- Convocar a les persones interessades a formar part de la Fira d’Estocs 2019, que tindrà lloc
els dies 4, 5 i 6 d’octubre perquè, fins al 30 d'agost, inclusivament, puguin presentar la seva sol·licitud, a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà d'aquest Ajuntament, en horari d'atenció al públic o per qualsevol dels
mitjans establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
SEGON: Establir les condicions de participació en aquesta fira i normes d'aplicació:
a) A la sol·licitud per participar-hi, (el model específic que es pot trobar al web de l'Ajuntament o bé a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà), hi hauran de constar totes les dades de la persona o de l’empresa que vol
participar en la fira: nom, llinatges, adreça, població, adreça electrònica, telèfon de contacte i signatura
original; així com s’hi haurà d’especificar quins productes s’hi volen vendre.
b) La documentació que s'ha de presentar és la següent:
- Instància específica, degudament emplenada i signada. ( En cas de presentar-se la sol·licitud de
manera telemàtica, també s'hi haurà d'adjuntar el model d'instància específica degudament emplenada).
- Declaració responsable del compliment de tots els requisits en l'exercici de la venda ambulant i d’estar
al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament en matèria d'ocupació de via
pública, l'Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social en el règim corresponent. (També
disponible al web de l'Ajuntament o bé a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà).
- Document descriptiu i fotogràfic del producte per a la venda.
c) En aquesta fira només es podran vendre productes d'acabament de temporada, estocs comercials:
calçat, roba i similars, no alimentaris.
d) La fira es realitzarà en estants de 3 x 3 m. Cadascuna de les empreses admeses podran sol·licitar
que l'Ajuntament els faciliti fins a un màxim de 2 taules per estant.
e) En cas que hi hagi més sol·licituds que llocs disponibles, per a la concessió dels llocs s'atendrà a
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l'ordre de registre d'entrada.
f) El preu a aplicar per les parades d’aquesta fira seria l’establert a la tarifa 3, punt 3.2 del preu públic
0.10 regulador de la utilització i serveis de la Sala Polivalent del Canal Salat, aprovat per Junta de
Govern de data 25 d'abril de 2012 i publicat en el BOIB de 31 de maig de 2012 i que es fixa en 279 € per
estant pels tres dies de fira.
g) Una volta finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Ajuntament de Ciutadella donarà a conèixer
la llista d'admesos.
h) L'Ajuntament es reserva la possibilitat de sol·licitar a les persones participants l'acreditació de
qualsevol documentació que estimi oportuna.
i) El silenci administratiu serà desestimatori.

Identif. doc. elect.: ES-07015-2019-09ac83b2-73fa-4ffd-a538-b6f17dc38e2e 16/07/2019 9:47:10 Pag.:2/2
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.:L01070159 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

TERCER.- Publicar un edicte amb la present convocatòria al diari Menorca, al web municipal i al tauler
d'edictes de l'Ajuntament.
La regidora delegada
Maria Alexandra Moll Taltavull

La secretària
Caterina Barceló Martí

Signat en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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Ma. Alexandra Moll Taltavull
16/07/2019 9:47:12
Signatura digital
Ciutadella

Caterina Barceló Martí
16/07/2019 10:50:31
Signatura digital
Ciutadella

