Proposta de Decret

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat organitza amb periodicitat biennal una
Mostra comercial anomenada MOSTRA CANVI, amb l’objectiu de promoure
l’activitat econòmica de la ciutat i del seu teixit comercial. L’any en curs correspon
celebrar la 5a edició de la Mostra Comercial MOSTRA CANVI.
La Mostra se celebrarà el dia 3 de juny de 2018 de 11 a 21h. al carrer Maria Aurèlia
Capmany d’Esplugues de Llobregat.
Per a l’adequat desenvolupament del certamen i el coneixement de les persones
expositores de les característiques i condicions d’estada en el mateix, s’ha elaborat
un document anomenat Normes de funcionament Mostra Canvi.
Aquest document serà lliurat, als participants de la Mostra al formalitzar la inscripció
de participació en la Mostra.

En ús de les atribucions de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladores de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la
Llei 11/99, de 21 d’abril.
Es Proposa :

PRIMER.- Aprovar les normes reguladores dels requisits i característiques
aplicables a les empreses interessades en participar en la 5ª edició de la
MOSTRA-CANVI, que se celebrarà el proper dia 3 de juny de 2018, de 11:00 hrs a
21:00 hrs, amb ubicació en el carrer Maria Aurèlia Capmany, al terme municipal
d’Esplugues de Llobregat. Les esmentades Normes reguladores s'acompanyen a la
present resolució (ANNEX I).
SEGON.- Publicar les normes reguladores de la 5ª edició de la MOSTRA-CANVI en
la web municipal.
TERCER.- Traslladar aquesta resolució a les persones interessades.

ANNEX I
5ª EDICIÓ MOSTRA-CANVI
NORMES DE FUNCIONAMENT

1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ
a) MOSTRA-CANVI se celebrarà el diumenge dia 3 de juny de 2018
b) L’horari serà de 11 a 21 h
c) S’ubicarà al cr. Maria Aurèlia Capmany
2. PARTICIPANTS
Requisits: ser titular d’una activitat econòmica a Esplugues, degudament legalitzada i
trobar-se al corrent de pagament de les obligacions econòmiques amb l’Ajuntament.
-Per tenir dret a ocupar una carpa de 3mx3m :
a) Emplenar l’imprès de sol·licitud
b) El lloc (carpa) es podrà compartir. En aquest cas, en el full d’inscripció
es farà constar amb qui es vol compartir
c) Com a màxim dues carpes per participant.
d) Pagar 45’84 euros (IVA inclòs) per tendal
e) Si cal presa de corrent elèctric ( només per a aquelles activitats que
necessàriament ho requereixin) especificar els motius (màxim 100
watts)
f) En cas que hi hagi més sol·licituds que carpes ( per qüestió d’espai),
s’actuarà de la forma següent: 1) Per ordre de pagament. 2) Si s’ha
pagat a la mateixa data, per sorteig. (S’avisarà prèviament els afectats
del dia i hora de celebració)
3. FORMA DE PAGAMENT.
a) Targeta bancària
b) Transferència
-Dades bancàries:
- Especificar: “ MOSTRA-CANVI” i el nom de la persona física o jurídica a qui s’haurà
d’emetre la factura.
- AJUNTAMENT D’ESPLUGUES. Dades bancàries;
“La Caixa” ES45-2100-0148-55-0200006291
c)Codi de barres ( que figura en l’imprès)

4.OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS I QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
a) Es prohibeix l'ús d'altaveus i d'aparells musicals a les carpes i l’exposició i/o
venda d’animals.
b) Les persones que venguin productes alimentaris hauran de tenir registre sanitari,
certificat de manipuladors i hauran d’acomplir tota la normativa establerta. En cap
cas es podrà cuinar a les carpes.
c) Pel que fa a les activitats que suposin o puguin suposar risc de transmissió
de malalties infectocontagioses (odontologia, tatuatges, pírcings, acupuntura i
similars) l’activitat a realitzar als tendals es limitarà a la divulgació i publicitat, sense
que es pugui efectuar prestació de serveis a tercers i/o demostracions pràctiques.
d) El lloc serà assignat per l’organització de la Mostra, ateses les necessitats dels
participants, la logística i tipus d’activitats, entre d’altres qüestions.
e) Els participants podran començar el muntatge el diumenge dia 3, a partir de les
8.00 fins a les 11 h del matí. El desmuntatge es farà el mateix dia, de 21 a
22.30 h . Per facilitar l’accés s’establiran torns d’arribada que és comunicarà en el
seu moment als participants.
f) Tenir finalitzades les instal·lacions i la decoració de la carpa, el diumenge
dia 3 de juny a les 11 h .
g) No iniciar el desmuntatge de les carpes ni la retirada de les mercaderies fins a
les 21 h .
h) Acomplir l'horari d'exposició comercial ininterrompudament.
i) Netejar l’interior de les carpes.
j) Vigilar la seva carpa durant tota la mostra i durant l’horari de muntatge i
desmuntatge.
k) En cas que la Mostra no es pugui celebrar o quedi interrompuda per pluja o
qualsevol altra causa de força major, les persones inscrites no tindran dret a
reclamar a l’Ajuntament cap tipus d’indemnització.
l) Els participants a qui se'ls hagi assignat una carpa queden obligats a
presentar-se i exposar el dia de la Mostra, tret que hi renunciïn abans del 14 de
maig de 2018.
m) Si el dia de la Mostra, una persona inscrita no hi assisteix, si no és per causa
justificada es podrà excloure’n la participació en futurs certàmens
5. MESURES SEGURETAT
En el supòsit que tingui lloc qualsevol incidència que requereixi la presència dels
equips d’emergència, els participants de la Mostra hauran de facilitar les tasques
d’intervenció així com donar compliment oportú a les indicacions rebudes per part
d’aquests. Es lliurarà als participants un full informatiu de com actuar en cas
d’emergència.

Esplugues de Llobregat , a 10/04/2018

ANNEX I
5ª EDICIÓ MOSTRA-CANVI
NORMES DE FUNCIONAMENT

1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ
a) MOSTRA-CANVI se celebrarà el diumenge dia 3 de juny de 2018
b) L’horari serà de 11 a 21 h
c) S’ubicarà al cr. Maria Aurèlia Capmany
2. PARTICIPANTS
Requisits: ser titular d’una activitat econòmica a Esplugues, degudament legalitzada i
trobar-se al corrent de pagament de les obligacions econòmiques amb l’Ajuntament.
 Per tenir dret a ocupar una carpa de 3mx3m :
a) Emplenar l’imprès de sol·licitud
b) El lloc (carpa) es podrà compartir. En aquest cas, en el full d’inscripció
es farà constar amb qui es vol compartir
c) Com a màxim dues carpes per participant.
d) Pagar 45’84 euros (IVA inclòs) per tendal
e) Si cal presa de corrent elèctric ( només per a aquelles activitats que
necessàriament ho requereixin) especificar els motius (màxim 100
watts)
f) En cas que hi hagi més sol·licituds que carpes ( per qüestió d’espai),
s’actuarà de la forma següent: 1) Per ordre de pagament. 2) Si s’ha
pagat a la mateixa data, per sorteig. (S’avisarà prèviament els afectats
del dia i hora de celebració)
3. FORMA DE PAGAMENT.
a) Targeta bancària
b) Transferència
 Dades bancàries:
 Especificar: “ MOSTRA-CANVI” i el nom de la persona física o jurídica a qui s’haurà
d’emetre la factura.
- AJUNTAMENT D’ESPLUGUES. Dades bancàries;
“La Caixa” ES45-2100-0148-55-0200006291
c)Codi de barres ( que figura en l’imprès)

4.OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS I QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
a) Es prohibeix l'ús d'altaveus i d'aparells musicals a les carpes i l’exposició i/o
venda d’animals.
b) Les persones que venguin productes alimentaris hauran de tenir registre sanitari,
certificat de manipuladors i hauran d’acomplir tota la normativa establerta. En cap
cas es podrà cuinar a les carpes.
c) Pel que fa a les activitats que suposin o puguin suposar risc de transmissió de
malalties infectocontagioses (odontologia, tatuatges, pírcings, acupuntura i similars)
l’activitat a realitzar als tendals es limitarà a la divulgació i publicitat, sense que es
pugui efectuar prestació de serveis a tercers i/o demostracions pràctiques.
d) El lloc serà assignat per l’organització de la Mostra, ateses les necessitats dels
participants, la logística i tipus d’activitats, entre d’altres qüestions.
e) Els participants podran començar el muntatge el diumenge dia 3, a partir de les
8.00 fins a les 11 h del matí. El desmuntatge es farà el mateix dia, de 21 a
22.30 h . Per facilitar l’accés s’establiran torns d’arribada que és comunicarà en el
seu moment als participants.
f) Tenir finalitzades les instal·lacions i la decoració de la carpa, el diumenge dia 3 de
juny a les 11 h .
g) No iniciar el desmuntatge de les carpes ni la retirada de les mercaderies fins a
les 21 h .
h) Acomplir l'horari d'exposició comercial ininterrompudament.
i) Netejar l’interior de les carpes.
j) Vigilar la seva carpa durant tota la mostra i durant l’horari de muntatge i
desmuntatge.
k) En cas que la Mostra no es pugui celebrar o quedi interrompuda per pluja o
qualsevol altra causa de força major, les persones inscrites no tindran dret a
reclamar a l’Ajuntament cap tipus d’indemnització.
l) Els participants a qui se'ls hagi assignat una carpa queden obligats a
presentar-se i exposar el dia de la Mostra, tret que hi renunciïn abans del 14 de
maig de 2018.
m) Si el dia de la Mostra, una persona inscrita no hi assisteix, si no és per causa
justificada es podrà excloure’n la participació en futurs certàmens

5. MESURES SEGURETAT
En el supòsit que tingui lloc qualsevol incidència que requereixi la presència dels
equips d’emergència, els participants de la Mostra hauran de facilitar les tasques
d’intervenció així com donar compliment oportú a les indicacions rebudes per part
d’aquests. Es lliurarà als participants un full informatiu de com actuar en cas
d’emergència.
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