Ajuntament de Begur

La Junta de Govern Local, reunida en sessió duta a terme el 15 de gener de 2018, va
acordar:
16.- Aprovació de les bases de participació a les Fires Artesanals.- Exp. 80/2019.
L’Ajuntament de Begur per tal de fomentar l’activitat comercial i turística al centre
històric de Begur, organitza anualment les següents Fires:
FIRA ADREÇADA A ARTESÀ INDIVIDUAL:
FIRA D’ARTESANIA (diumenges de mitjans del mes de juliol a la penúltima setmana
del mes d’agost).- Horari de venda de 18 a 23 hores.
BEGUR DE NIT (divendres de mitjans del mes de juliol a la penúltima setmana del
mes d’agost).- Horari de venda de 19 a 1 hores.
ADREÇADA A COL·LECTIUS:
FIRA D’ARTESANIA (dissabte i diumenge de Setmana Santa).- Horari de venda de 18
a 23 h.
FIRA D’ARTESANIA (dimarts de mitjans de juliol a la penúltima setmana del mes
d’agost).- Horari de venda de 18 a 23 hores.
FIRA DE PINTURA (divendres de mitjans de juliol a la penúltima setmana del mes
d’agost).- Horari de venda de 18 a 23 hores.
FIRA DE LA CASTANYERA (cap de setmana segons com caigui l’1 de novembre).Horari de venda d’11 a 14 i de 17 a 20 hores.
Per tal de seleccionar els participants per aquestes fires, s’han elaborat unes Bases
amb uns criteris que serviran per valorar les sol·licituds entre les quals es poden
destacar les següents:
- La decoració i ambientació de la parada.
- L’interès comercial dels productes que s’ofereixen (interès artístic, curiositat,
atractiu, etc.).
- L’elaboració artesana dels productes.
Les bases especifiques estableixen quins són els requisits que cal complir per poder
participar i, per altra banda, relaciona la documentació a presentar, que es classifica en
obligatòria i puntuable.
Per regular les demostracions de producte a les parades, s’especifica que hauran de
ser expressament autoritzades per l’Ajuntament.
Les bases incorporen la informació relativa a la coordinació empresarial en prevenció
de riscos laborals, incloent els tràmits que hauran de fer les persones que obtinguin
parada, així com les dades i l’enllaç de la Seu Electrònica per fer la tramitació.
Pel que fa al calendari, consta a les bases les dates concretes en què tindran lloc les
diferents fases del procediment de selecció. També es fa constar que no s’emetran
notificacions personalitzades, ja que seran substituïdes per les publicacions a la Seu
Electrònica.
Les sol·licituds que no obtinguin parada i que no hagin quedat excloses constituiran
una llista de reserva, de manera que en cas que es produïssin baixes entre els
seleccionats, es cobriran amb el participant inclòs en la llista de vacants que hagi
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ANUNCI

Ajuntament de Begur
obtingut major puntuació per aquella tipologia en concret.
Les bases incorporen tres documents annexos, per facilitar la presentació de la
documentació.
El termini de presentació de sol·licituds serà el següent:
- Per totes les fires: de l’1 de febrer al 30 d’abril de 2019.
- Per la Fira d’Artesania de Setmana Santa: de l’1 al 28 de febrer de 2019.
L’article 56 de la Llei de Patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre determina el següent:
1.- L’ús comú general és el que pot exercir lliurament qualsevol ciutadà sense que es
requereixi una qualificació específica, utilitzant el bé d’acord amb la seva
naturalesa, els actes d’afectació i les disposicions generals i normes de policia que
reglamentin el seu ús.
2.- L’ús comú es aquell en el qual concorren circumstàncies singulars de perillositat,
intensitat d’ús o d’altres similars.
3.- L’ús comú especial es pot subjectar a la llicència d’acord amb la naturalesa del bé,
els actes d’afectació d’obertura a l’ús públic i les disposicions generals. La llicència
s’ha d’entendre sens perjudici de tercers i essencialment revocable per raons
d’interès públic i amb dret a indemnització, si s’escau. La sol·licitud de la llicència
s’ha de resoldre en el termini de dos mesos des de la petició, i si no es resol dins
aquest termini s’entén desestimada.
4.- Si els sol·licitants són més d’un s’han de tenir en compte els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència.
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar les bases de de participació a les Fires de Artesania que organitza
anualment l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Begur.

TERCER.- Obrir la convocatòria de participació en aquestes Fires en les dades que
s’ha indicat, publicant-lo a la Seu Electrònica municipal.
QUART.- Trametre aquest acord a l’àrea de Promoció Econòmica per a la gestió i
control d’aquest procediment.
La qual cosa es publica per a general coneixement.
BEGUR, document signat electrònicament
L’ALCALDE,
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SEGON.- Publicar aquestes bases a la Seu Electrònica municipal (Tauler d’Anuncis i
Portal de Transparència).

