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RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA DE COMERÇ, TURISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA I ACTIVITATS RELATIVA A L’AUTORITZACIÓ PER
PARTICIPAR A LA FIRA DE LES FESTES PATRONALS 2018
Durant l’estiu, s’organitzen al terme municipal de Maó (Maó, Llucmaçanes i Sant
Climent) les festes patronals de la Mare de Déu de Gràcia, de Sant Gaietà i de Sant
Climent, respectivament.
A cada una d’aquestes festes, fa anys que es realitza la instal·lació d’atraccions, casetes
firals, etc., per tal d’oferir una oferta recreativa complementària.
En data 27 de juny de 2013, es va publicar al BOIB l’Ordenança municipal de les festes
patronals de la Mare de Déu de Gràcia, de Sant Climent, de Llucmaçanes i altres, que
regula les autoritzacions als firaires per a la ubicació d’atraccions i remolcs a les zones de
fira d’aquestes festes.
No obstant, l’art. 22 d’aquesta Ordenança indica que els períodes de presentació de
documentació i els criteris d’adjudicació dels espais, entre d’altres, es detallaran en unes
bases específiques.
Per tant, i per tal de complimentar l’indicat en aquest article 22, RESOLC:
PRIMER. Convocar les persones interessades a instal·lar-se a les fires de les festes
patronals de:




Llucmaçanes (3, 4 i 5 d’agost de 2018)
Sant Climent (17, 18 i 19 d’agost de 2018)
Maó (entre els dies 31 d’agost i 9 de setembre de 2018, inclusivament)

perquè, a partir del 2 de juliol i fins al 22 de juliol de 2018, puguin presentar la
corresponent sol·licitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Maó.
SEGON. Les superfícies disponibles a cada una de les fires són les següents:




Fira de Llucmaçanes: una superfície ocupable de 265 m2
Fira de Sant Climent: una superfície ocupable de 1.145 m2
Fira de Maó (Albert Camús / av. Josep Anselm Clavé): una superfície ocupable de
3.955 m2
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TERCER. A les fires només s’admetrà la instal·lació dels següents tipus d’activitats:



Activitats itinerants menors i majors
Activitats de venda ambulant de llaminadures, fruits secs, crispetes, xurros, gofres,
creps, patates farcides, kebabs, pizzes, entrepans i begudes

QUART. Atès que l’espai físic on s’ubiquen aquestes fires és limitat i que, normalment,
no és possible atendre totes les demandes d’espais, l’Ajuntament de Maó, una vegada
finalitzat el termini de presentació d’instàncies, resoldrà les sol·licituds d’ocupació dels
espais disponibles, de manera que es disposi d’una fira variada, amb les activitats
indicades en el punt anterior, que doni una major participació a les atraccions, casetes i
remolcs de fira.
CINQUÈ. Per tal de complir la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis de mercat
interior, i la Llei 17/2009, de 23 de novembre, de lliure accés a les activitats de serveis i
al seu exercici, i en cas que hi hagi més sol·licituds que llocs ocupables, per a l’assignació
de l’espai a ocupar es tindrà en compte l’ordre de registre d’entrada municipal de les
sol·licituds formulades, amb la documentació completa, l’espai disponible i el tipus
d’activitat sol·licitat, per tal de fomentar la diversificació de la fira.
SISÈ. Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini indicat en el punt PRIMER no
serà admesa a tràmit.
SETÈ. Es publicarà un edicte amb la present convocatòria a la premsa local i a la pàgina
web municipal, www.ajmao.org, així com al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
LA REGIDORA DE COMERÇ, TURISME
PROMOCIÓ ECONÒMICA I ACTIVITATS

Davant meu
LA SECRETÀRIA INTERINA

María Membrive Pons

Mónica Mercadal Pons

Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document
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