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DECRET DE BATLIA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER ASSISTIR A LA FIRA DE
PINA 2022
Atès que l’Ajuntament d’Algaida promou la celebració de la Fira de Pina de l’any 2022 amb
l’assistència dels artesans, comerços i empreses per desenvolupar la seva activitat
promocional i comercial als carrers i places del nucli urbà de Pina
Atesa la normativa vigent a l’efecte, Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques,
l’Ordenança Fiscal d’ocupació de la via pública BOIB de 24 de maig de 2008 i l’Ordenança
per a la regulació de la venda ambulant al Municipi d’Algaida publicada al BOIB 81 de 6 de
juny de 2013.

Queralt Ribot Bautista de Lisbona (2 de 2)
Secretària
Data Signatura: 01/08/2022
HASH: e53ea2785d2476e7932a1a47450aec34

 Dia de celebració: 17 de setembre de 2022
 Durada i horaris del mercat: De les 18.00 hores a les 22.00 hores
 Hora límit de muntatge: les 17.00h (el fet de no complir l’hora límit establerta, suposa
la pèrdua del lloc de la parada).
 El fet de participar a la fira implica tenir el trast instal·lat des de el principi al final de la
fira, és a dir, de les 18.00h hores a les 22.00 hores.
 Característiques de les mercaderies que es posin a la venda: productes d’artesania,
agroalimentaris i ecològics .Si es tracta de productes agroalimentaris es obligatori
presentar el registre sanitari del producte a vendre
Si és possible, adjuntar mides i fotografies de la parada al full de sol·licitud.
 La venda de productes no autoritzats, la ubicació de parades en espais diferents dels
atorgats per l’organització, la instal·lació de parades no autoritzades o la
comercialització de productes que no constin a la sol·licitud suposarà l’expulsió
immediata de la fira.
 Distribució de trasts. El personal municipal indicarà l’espai designat. En cap cas es
permetrà muntar cap parada que no consti a la relació d’autoritzats, d’acord a les
sol·licituds fetes.

Número: 2022-0203 Data: 01/08/2022

PRIMER: Aprovar la següent convocatòria destinada a VENEDORS, ARTESANS, COMERÇOS,
EMPRESES I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE per a la celebració de la FIRA DE PINA 2022 :

Codi Validació: 75N9GW56F4FN4ND6STD7YPFQL | Verificació: https://ajalgaida.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

DECRET DE BATLIA

HE RESOLT:

Ajuntament d' Algaida
 El fet d’haver participat a altres edicions no implica que enguany es disposi de la
mateixa ubicació
 Participar en la recollida selectiva de residus es un gest cívic que contribueix a la
preservació de l’entorn, aportant beneficis tant ambientals com socials per a tothom. Els
artesans/paradistes estan obligats a mantenir la zona neta que els correspongui.

 . La participació a la fira es gratuïta
 Termini presentació de sol·licituds: 5 de setembre de 2022

 Resolució de la convocatòria: 9 de setembre de 2022. Els venedors seran avisats de
l’adjudicació del trast per correu electrònic o via telefònica.
 La presentació de la sol·licitud de participació implica l’acceptació de la normativa
exposada.

Número: 2022-0203 Data: 01/08/2022

 La concessió de les parades s’atorgarà en funció de l’ordre de presentació al Registre
d’Entrada. Tot i que l’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquest ordre per raons
d’interès general (artesans i productes locals), normes de seguretat sanitària, millora en
l’organització de la fira o aquells mercaders que ofereixen articles i/o productes més
adequats a criteri de l’organització, prèviament seleccionats i que puguin ser d’interès
comercial de la zona.

DECRET DE BATLIA

 Queda prohibit qualsevol connexió elèctrica il·legal, ja sigui a comptadors, postes,
fanals ò altres punts de la xarxa pública. En el cas de que necessiti subministrament
elèctric, s’ha de dur el seu propi generador.

SEGON: Publicar aquesta resolució al taulell d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament
(https://ajalgaida.sedelectronica.es).
Algaida, document signat electrònicament.
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 Documentació a presentar:
o La sol·licitud emplenada d’acord amb el model de l’ANNEX 1.

Ajuntament d' Algaida
ANNEX 1: SOL·LICTUD PER A PER PARTICIPAR A FIRA DE TARDOR DE PINA 2022
Nom i llinatges: _____________________________________________ DNI:_______________
Telèfon contacte: ____________________Adreça fiscal: ________________________________
Adreça electrònica: _____________________________________________________________
COMPAREIXO I EXPOSO EL SEGÜENT:
PRIMER: Manifesto que he tingut coneixement de la convocatòria de la Fira de Tardor d’Algaida i que tenc la
voluntat de participar-hi.
SEGON: Sol·licito l’ocupació d’un trast amb les següents característiques:

(a)

Metres lineals amplària
(b)

TOTAL METRES QUADRATS
(a)x(b)=

ALTRES CARACTERÍSTIQUES DE LA PARADA: (remolc, toldos.....): _______________________
PRODUCTE QUE ES PROMOCIONA O ES VEN:____________________________________
VOLDRIES ORGANITZAR ALGUNA ACTIVITAT DINAMITZADORA A LA FIRA D’ARTESANIA PER
PROMOCIONAR
EL
TEU
PRODUCTE
I/O
SERVEI?
______________________________________________________________________________________
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Metres lineals llargària

DECRET DE BATLIA

DIMENSIONS:

RECORDAR: Queda prohibit qualsevol connexió elèctrica il·legal, ja sigui a comptadors, postes,
fanals ò altres punts de la xarxa pública. En el cas de que necessiti subministrament elèctric, s’ha de
dur el seu propi generador.
TERCER: Declaro responsablement que:
a) Compleixo els requisits establerts a la convocatòria.
b) Estic en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l’inici de l’activitat.
c) Mantindré el compliment durant el termini de vigència de l’autorització.
d) Reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o
productes objecte de venda ambulant.
QUART: El fer d’haver participat a edicions anteriors no implica que enguany disposi de la mateixa ubicació
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GENERADOR PER A SUBMINSITRAMENT ELÈCTRIC: SI / NO ( senyalitzar l’opció correcte)

Ajuntament d' Algaida
QUINT: Que em compromet, sota la meva responsabilitat, i una vegada confirmada la disponibilitat de l’espai
per l’Ajuntament, a donar compliment a tota la normativa que resulti d’aplicació en matèria laboral, de
prevenció de riscos, fiscal i administrativa.

Les vostres dades personals seran usades per a la nostra relació i per a poder prestar-vos els nostres serveis dins de la
legalitat. Així mateix, podran accedir a les vostres dades totes aquelles entitats que necessitin utilitzar-les per a proporcionarvos els nostres serveis.
Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens hi obliguin les lleis aplicables.
En qualsevol moment podeu dirigir-vos a l’Ajuntament d’Algaida per saber quina és la informació personal que tenim;
rectificar-la, si fos incorrecta, i eliminar-la quan hagi finalitzat la nostra relació. També podeu requerir el traspàs de la vostra
informació a una altra entitat (portabilitat). Per a demanar algun d’aquests drets, haureu de remetre una sol·licitud per escrit a
la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del vostre DNI: AJUNTAMENT D’ALGAIDA, CARRER DEL REI, 6, CP 07210
ALGAIDA (ILLES BALEARS).
En cas que considereu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a
l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
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Data: ______ de _____________ de 2022

DECRET DE BATLIA

Nom i signatura:
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IL·LUSTRÍSSIMA SRA. BATLESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALGAIDA

