“FERIA DE ABRIL DE CUNIT. EDICIÓ 2018”

Expedient: 1487/2018
Assumpte: Urgència tramitació organització Fira d’Abril
L’Ajuntament de Cunit considera que l’organització d’activitats com fires artesanals, comercials, mercats,
així com altres activitats lúdiques són eines de treball eficients i complementàries a la iniciativa privada per
a impulsar i dinamitzar el teixit comercial; d’una banda, s’aconsegueix captar visitants al municipi i d’altre,
aquests mateixos visitants, es converteixen en potencials consumidors als nostres comerços i empreses.

Atès l’arrelament en el municipi de la Feria d’Abril que ha anat desenvolupant-se durant al llarg de 15 anys,
fa que la seva capacitat d’atracció de públic potencial s’estimi entre les 14.000 i 16.000 visites per edició i
que estigui considerada com la segona fira d’aquestes característiques més important de tota Catalunya,
després de la Fira d’Abril de Barcelona.
L’impacte econòmic d’aquesta fira pot afectar positivament a les tres zones de concentració empresarial i
turística de Cunit: Nucli Antic, Prat de Cunit i Passeig Marítim, alhora que promou la cultura andalusa en un
àmbit de coexistència amb la cultura catalana.
La Fira d’Abril de Cunit era organitzada per una entitat que gestionava els tràmits que se’n deriven per a la
seva celebració. Tanmateix, en aquesta edició, l’organització i gestió recauen en l’Ajuntament de Cunit.
Com que la celebració de la Fira de Abril, per tradició, és durant l’última setmana d’Abril, i en aquesta
edició el període és des del dia 27 d’abril fina al dia 1 de maig, i atès que s’ha de tramitar el procediment
per a l’atorgament de la concessió demanial amb una exposició pública durant 30 dies hàbils, i en tan que
aquesta exposició supera la data d’inauguració de la fira, es proposa que de part de l’òrgan competent
s’aprovi la declaració de tramitació d’urgència dels Plecs.
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El municipi de Cunit té ciutadania d’origen andalús que organitza diferents activitats per promoure la
cultura catalana-andalusa, per aquest motiu l’Ajuntament de Cunit té la voluntat de potenciar l’expressió
cultural de la ciutadania amb origen andalús amb l’atracció turística i econòmica del municipi.
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En la realització d’aquestes iniciatives és de vital importància afavorir la implicació en la seva concepció i
desenvolupament per part dels agents econòmics municipals i de les entitats radicades en el municipi,
potencials motors de canvi, especialment, en els moments de crisi i incertesa econòmica.
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