FESTES
SOL·LICITUD DE PARADA PER LA FIRA DE SANT JORDI (ENTITAT)

503 - K015

DADES DE L'ENTITAT O ASSOCIACIÓ
Nom de l'entitat

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSA

Que estem interessats a posar una parada durant la propera Fira de Sant Jordi i sol·licitem:
(especifiqueu si es necessita infraestructura o només reserva d'espai)

1 taula (2 m)

2 taules (4 m)

o bé una reserva de metres

(fins un màxim de 4 m.)

per vendre els productes següents:
i amb l'horari següent:

Portem vehicle

(No es reserva espai d'aparcament)

SOL·LICITA

Que, realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, sigui admesa la nostra sol·licitud i se'ns concedeixi un
lloc en l'esmentada Fira.

Salt,
Signatura:

de

de 20
NOTA IMPORTANT:
- La parada es podrà començar a muntar a 2/4 de 9 del matí i haurà d'estar
desmuntada a les 20 h.
- Si es tracta de productes alimentaris, cal que especifiqueu de quin tipus i
que tingueu en compte la normativa tecnicosanitària vigent, així com
l'aportació del certificat de formació de manipuladors d'aliments.
- Cal complir les condicions que s'especifiquen al dors d'aquesta sol·licitud.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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NORMATIVA DE LA FIRA DE SANT JORDI A SALT
La Fira de Sant Jordi tindrà lloc al passeig Ciutat de Girona de Salt el dia 23 d’abril.
Podran participar-hi:
-Associacions, entitats i institucions, sempre que estiguin degudament registrades al Registre Municipal d’Entitats de Salt i no
tinguin pendent cap requeriment al respecte.
-Professionals llibreters i floristes amb establiments a Salt o bé parada al mercat de Salt.
La presentació de sol·licituds s’haurà de fer mitjançant instància normalitzada FS3 (entitats) o bé FS2 (establiments) al Registre d’Entrada
de l’Ajuntament de Salt com a molt tard el dia 31 de març de 2017 a les 15 h. No s’admetrà cap petició fora de termini.
L’horari del muntatge serà a partir de dos quarts de 9 del matí i la recollida a les 20 h com a màxim, per tal de facilitar les tasques al
personal dels serveis municipals. Preguem que en la mesura del possible col·laboreu en el retorn del material (taules i cadires) a les seves
gàbies.
El fet de no presentar-se, tot i tenir adjudicat un espai com a establiment o bé entitat, sense avisar almenys amb 48 hores d’antelació, serà
causa de no poder gaudir d’un espai l’any següent.
Els participants podran sol·licitar una taula o dues, que els serveis tècnics de l’Ajuntament posaran a la seva disposició. En cas de portar
equipaments propis, caldrà sol·licitar una reserva d’espai de quatre metres com a màxim. En casos excepcionals, i si així ho permet l’espai
i la resta de sol·licituds, es podran sol·licitar tres taules.
L’Ajuntament posarà a disposició dels assistents a la Fira un seguit de gàbies amb cadires que els mateixos usuaris hauran de gestionar.
Les entitats o els establiments assistents podran col·locar carpes per tal de protegir-se de les inclemències meteorològiques, sempre que
les seves mides no sobrepassin els metres sol·licitats de parada i siguin desmuntables i en cap cas es tracti d’estructures rígides. Els seus
usuaris hauran de vetllar perquè no suposin un perill per als vianants i estiguin degudament fixades.
Les entitats i els establiments que gaudeixin d’un espai a la Fira no podran col·locar cap objecte que sobresurti de la seva parada i que
pugui ser causa d’entorpiment de la lliure circulació de vianants.
Cadascun dels beneficiaris de tenir un espai a la Fira podrà personalitzar-lo, però en cap cas, tal i com recull l’article 5.d de l’Ordenança de
convivència ciutadana i via pública de l’Ajuntament de Salt, enganxar adhesius, cartells i elements similars en elements estructurals.
No es podran difondre continguts o propaganda de caràcter xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els
drets humans.
En cas de voler manipular, vendre o obsequiar aliments, caldrà comunicar-ho en el moment de fer la sol·licitud i seguir en tot moment les
indicacions i les recomanacions de l’Àrea de Salut de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Salt posarà a disposició de les entitats un espai on es portaran a terme diferents activitats de caire cultural i aquelles que
ho desitgin podran proposar-ne, sempre que ho facin dins el termini establert prèviament per l’Àrea de Cultura i hi hagi disponibilitat
horària.
L’Ajuntament de Salt es reserva el dret a modificar l’emplaçament o els horaris d’ obertura i tancament per motius d’interès públic o força
major. L’Ajuntament comunicarà als interessats el canvi o canvis amb la suficient antelació.
Caldrà respectar qualsevol requeriment que vingui de l’autoritat municipal.
Aquelles persones, entitats o establiments que vulguin fer ús de l’espai destinat a la Fira sense prèvia autorització expressa de
l’Ajuntament de Salt hauran d’abandonar-lo en el moment que els sigui requerit.
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