IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Judici - Informe IPEP: Informe tècnic
justificatiu
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: VAOTS-D64K4-PEHHT
Data d'emissió: 19 de _2 Maig de _2 2022 a les 13:20:54
Pàgina 1 de _2 1

ESTAT

El documento ha sido _2 firmado_2 o_2 aprovat por _2 :
1.- Cap Promoció Econòmica de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 06/05/2022 14:11

SIGNAT
06/05/2022 14:11

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1473803 VAOTS-D64K4-PEHHT 3770FAEEF085738501B9029F297DC884D95D44C7) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

INFORME TÈCNIC
Informe que emet la gerent de l’Institut de Promoció Econòmica i cap de l’àrea de Promoció
econòmica de l’Ajuntament, en relació al concurs per a l’atorgament de les autoritzacions d’ús
privatiu, per a la instal·lació de parades de venda no sedentària amb motiu de diades, ocasions
assenyalades i per la temporada d’estiu, als nuclis turístics de Calella de Palafrugell, Llafranc i
Tamariu.
Destinatari: Junta de govern local
Relació de fets
1. Des de fa més de divuit anys, cada temporada d’estiu s’autoritzen mercats d’artesania amb
diferents col·lectius a les diferents platges del municipi. L'objectiu d'aquesta licitació és la
voluntat de continuar oferint als visitants del nostre municipi un atractiu més per gaudir del seu
temps d'oci i fomentar el desenvolupament cultural del municipi amb una mostra de productes
representativa del territori als nuclis costaners de Calella, Llafranc i Tamariu durant la temporada
d’estiu.
2. S’han redactat les bases reguladores de les condicions que regiran l’adjudicació de les
autoritzacions d'ús privatiu per a la instal·lació de parades de venda no sedentària amb motiu de
diades, ocasions assenyalades i per la temporada d’estiu, als nuclis turístics de Calella de
Palafrugell, Llafranc i Tamariu
3. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local inclou com una de les
competències pròpies del municipi fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant (article
25.2 i) i com a un dels serveis mínims, de conformitat amb el que disposa el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya (art. 67).
Atès que és competència de l'Ajuntament atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària,
de conformitat amb els articles 4 i 30 del Reglament dels mercats de venda no sedentària de
Palafrugell (BOP núm. 93, de data 15.05.2019), es proposa a la Junta de govern local de
l’Ajuntament els següents
Acords:
Primer. Aprovar les bases per a l’atorgament de les autoritzacions d’ús privatiu, per a la
instal·lació de parades de venda no sedentària amb motiu de diades, ocasions assenyalades i
per la temporada d’estiu, als nuclis turístics de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu.
S’Annexen les bases amb el present informe.
Segon. Convocar simultàniament l’oferta publicant anunci al BOP de Girona, al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i al Perfil del contractant de l’Ajuntament, atorgant un termini de 30 dies naturals,
des de la publicació de l’anunci al BOP per tal que es puguin presentar les corresponents
instàncies.
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