Exp. núm. 2561/2018

NORMES DE FUNCIONAMENT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LA FIRA AMB MOTIU
DE LES FESTES DE SANT LLORENÇ 2018
Els models de SOL·LICITUDS/DECLARACIONS DE RESPONSABLE D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
AMB PARADES DE FIRA, es podran obtenir al Registre General de l'Ajuntament o a la seu
electrònica de la pàgina web oficial de la corporació, www.alaior.org, (gestions i tràmits
– catàleg de tràmits – festes i mercats - Ocupació de via pública per a la fira de les
festes de Sant Llorenç, Cala en Porter i festa des Caixers 2018) i presentar-los en el
Registre General de l'Ajuntament o bé mitjançant la seu electrònica, a partir DEL 8 DE
JUNY FINS AL 20 DE JULIOL DE 2018. S'entregaran o s’adjuntaran correctament
emplenades; en cas que el model de sol·licitud no estigui correctament emplenat, no
s'emetrà informe sobre l'expedient i no es podrà procedir a la instal·lació.
EL 24 DE JULIOL DE 2018, l'Ajuntament publicarà la PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DELS
ESPAIS DE LA VIA PÚBLICA de la fira al tauler d'anuncis, al portal de transparència i a la
pàgina web oficial de la corporació. FINS AL 26 DE JULIOL DE 2018 es podran presentar
AL·LEGACIONS a dita proposta. L'Ajuntament resoldrà les reclamacions presentades i
APROVARÀ DEFINITIVAMENT LA UBICACIÓ DE LA FIRA EL 31 DE JULIOL DE 2018.
Es notificarà individualment l'adjudicació de l'espai i s'acompanyarà amb la liquidació
corresponent.
EL MUNTATGE DE LES ACTIVITATS ES PODRAN COMENÇAR A PARTIR DEL 3 D'AGOST DE 2018.
LA FIRA ESTARÀ OBERTA DEL 4 AL 13 D'AGOST DE 2018.
No s'admet la venda de begudes alcohòliques que no estiguin emparades per llicència
de bar.
Està totalment prohibida la venda ambulant de pistoles d'aire comprimit o air-soft, així
com el lliurament d'aquestes com a premi. S'adverteix que la Policia Local vetllarà
especialment pel compliment d'aquesta prohibició.
En cas d'haver d'utilitzar-se un generador per al funcionament de les instal·lacions,
s'haurà de complir amb les prescripcions establertes a l'Ordenança reguladora de la
protecció de l'atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions. L'incompliment
d'aquesta condició es considerarà falta greu, per la qual cosa es podrà adoptar com a
mesura cautelar, que no té caràcter de sanció, el precinte immediat de la parada i es
podrà procedir a aixecar-la.
En qualsevol moment, durant el període autoritzat es podrà fer inspecció. Amb aquesta
finalitat, tota la documentació relacionada amb l'activitat autoritzada haurà d'estar
disponible a l'establiment, i l'autorització lliurada per l'Ajuntament a les persones que
obtenguin el permís d'ocupació haurà d'estar penjada en un lloc visible des de la via
pública. En cas contrari, es precintarà immediatament la instal·lació i s'imposarà la
sanció que correspongui.
Les taxes es liquidaran conforme amb les tarifes per ocupació del domini públic
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BAN D'ALCALDIA

assenyalades a l'Ordenança fiscal 2/14 reguladora de la taxa per utilització privativa
del domini públic, publicada en el BOIB núm. 85 de data 6 de juny de 2015, i
l'Ordenança fiscal de la taxa d'activitats 2/09, publicada en el BOIB núm. 74 de data 25
de maig de 2013.
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Signat per mi, la batlessa, Misericordia Sugrañes Barenys, a Alaior, en la data de la
signatura electrònica que consta al marge d'aquest document.

