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Ajuntament d’Argentona

DECRET 

Vista la necessitat d’establir uns criteris, per al correcte funcionament i bon desenvolupament de 
la Fira d’artesania de la Festa Major d’Estiu organitzada per la Regidoria de Festes de 
l’Ajuntament d’Argentona l’any 2016, i vistes les bases de les Fires d’artesania de Sant Julià 
(Festa Major d’Hivern)  i Diada de la Flor, vinc en decretar el següent:

Primer.- Les bases que regiran la Fira d’artesania de la Festa Major d’Estiu  seran les mateixes 
que les aprovades per decret d’alcaldia de data 20 d’octubre de 2015, que s’adjunten com a 
annex, per a les Fires d’artesania de Sant Julià i Diada de la Flor, amb les següents 
especificacions:

• Fira de la Festa Major d’Estiu. Termini màxim dia 3 de juny de 2016 (inclòs)

• Fira de la Festa Major d’Estiu: 4, 5 i 6 d’agost de 17’30 a 1’00 de la matinada (l’últim dia 
de la fira es podrà tancar a les 22’00h).

• El muntatge de la Fira de la Festa Major d’Estiu serà el mateix dia que comenci la fira de 
les 17’00 a les 17’30h. A les 17’30 de la tarda, tots els vehicles hauran de ser retirats del 
recinte de la fira. 

Segon.- Les instàncies presentades amb anterioritat, al termini inicial per a presentar sol·licituds, 
es consideraran vàlides, sempre i quan compleixin amb la documentació sol·licitada, en cas 
contrari, hauran de ser esmenades, per tal de que donin compliment a les esmentades bases, a 
quins efectes es faran els corresponents requeriments als interessats. 

Tercer.- Els interessats en participar a la Fira d’artesania de la Festa Major d’Estiu que ja hagin 
presentat instància per la Fira de Sant Julià (Festa Major d’Hivern) o Diada de la Flor, hauran de 
presentar nova instància sol·licitant participar a la Fira d’artesania de de la Festa Major d’Estiu, i 
s’incorporarà d’ofici la documentació presentada per alguna de les altres fires.

Quart.- Donar difusió dels acords anteriors mitjançant anunci publicat a la web municipal.

Ho mana i signa l'Il·lm. Sr. Alcalde.
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