AJUNTAMENT DE BERGA
Àrea de Promoció Econòmica

VI FIRA DEL JOC I DE NADAL 2018

Benvolguts/ benvolgudes,
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga volem convidar-vos a la nova edició
de la Fira del Joc i de Nadal de la ciutat, una fira destinada a promocionar el joc i aquells productes
més nadalencs.
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Enguany hi trobarem l’espai destinat al món dels jocs on les famílies podran jugar i on hi haurà
representació d’empreses de fabricació i de comercialització de jocs i joguines artesanes. En aquest
espai comptem amb el recolzament de l’Òscar García, membre de Cia. de Jocs l’Anònima,
www.blocdepares.com. Hi trobarem també l’espai més nadalenc, on el visitant podrà comprar tots
aquells productes típics d’aquesta època de l’any tan especial i artesania en general.
Volem animar-vos a participar-hi, a portar els vostres jocs i joguines, els vostres productes nadalencs,
ambientar la ciutat i convidar-vos a fer de la Fira del Joc i de Nadal un lloc on el visitant trobi allò que
l’ajudarà a sentir la màgia del joc i del Nadal a casa seva.
A continuació us especifiquem els detalls per poder participar-hi:
Data:

6 de desembre de 2018

Horari:

De 10.00h a 14.00h i de 16.00h a 20.00h.

Lloc:

Passeig de la Indústria.

Espai:

Espai 3x3m = 9 m .
Les connexions elèctriques des de la instal·lació general aniran a càrrec de les
persones interessades.

Import:

1 espai 3x3m; 35 €
2 espais 3x3m; 50 €
2.
Foodtrucks, creperies, etc.: 4,420€/m

Inscripció:

El termini de presentació és fins al 9/11/2018. L’acceptació d’aquesta, així com del
nombre d’espais sol·licitats, es farà en funció de l’ordre d’inscripció, del producte
presentat i de l’espai disponible. La llista d’admesos sortirà a www.ajberga.cat, apartat
de “Fires”, la setmana del 19 de novembre.
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Podeu trobar el full de “Sol·licitud d’inscripció a fires” entrant a www.ajberga.cat, a
l’apartat de “Fires”. És important que ens feu arribar el full d’inscripció degudament
omplert (especificar bé les dades, metres sol·licitats, si cal punt de llum, etc.).

Productes:
 Jocs i joguines artesanes.
 Jocs de taula.
 Productes relacionats amb cultura popular.
 Productes nadalencs (arbres de Nadal naturals i artificials, flors de Nadal, boix grèvol, figures i
complements del pessebre, guarniments, llums, centres de taula, llantions, tions, torrons,
massapans, neules, paneres de Nadal....).
 Artesania en general. Per aquests productes, l’Ajuntament es reserva el dret d’acceptar-los o
no dins de la Fira de Nadal 2018 i com a màxim representaran el 50% dels productes totals.

AJUNTAMENT DE BERGA
Àrea de Promoció Econòmica

ABANS DE FER EL TRÀMIT HEU DE TENIR EN COMPTE:
Des del 2 d’octubre de 2016 està vigent una nova llei, Ley 39/2015, d’1 d’octubre , del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Segons aquesta llei el procediment de
relació amb les administracions públiques variarà en funció de:
Art.14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.
1.-Les persones físiques podran escollir, en tot moment, si es comuniquen amb les administracions
públiques a través de mitjans electrònics o no, tret que estiguin obligades a relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. El mitjà escollit per la persona podrà ser
modificat per ella en qualsevol moment.
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Per tant si sou persona física podeu escollir portar directament la instància a l’OAC de
l’Ajuntament, enviar-la per correu certificat o fer la tramitació electrònica.

2.- En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les
Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu,
almenys , els següents:
a) les persones jurídiques. b) les entitats sense persona jurídica. c) els que exerceixen una activitat
professional per a la que es requereixi col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin
amb les Administracions Públiques de l’exercici de dita activitat professional. d) els que representin a
un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. e) els empleats de
les Administracions Públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de la seva
condició d’empleat públic.
Per tant, si us trobeu en un d’aquests cassos heu de fer obligatòriament la tramitació
electrònica

COM REALITZAR EL TRÀMIT
Per tal de presentar la instància telemàticament, podeu trobar els passos a seguir entrant a
www.ajberga.cat, apartat de “Fires”, descarregant el document a mà dreta “Procediment per tramitar
les inscripcions a les fires telemàticament”.
Recordeu que en cap cas es podrà fer la tramitació via e-mail.

Cordialment,

Ajuntament de Berga
Àrea de Promoció Econòmica
Tel. 93 821 43 33

