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AAssssuummppttee::  
PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CELEBRACIÓ 
DE LA FIRA DE NADAL I REIS EDICIÓ 2021/2022 I PROVISIO DE LLOCS 

 
 
Per Decret de Batlia del regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació núm.  AJT202121520, 
de 10 de novembre de 2021, s’ha resolt el següent:  
 
“Mitjançant Decret núm. AJT202118859 de data 6-10-2021, el Regidor de l’Àrea, en exercici de la 
competència delegada per Batlia, va establir, conformement amb la normativa municipal vigent en 
matèria de mercats, les determinacions i condicions de participació per a l’edició 2021/22 de la Fira de 
Nadal i Reis; i disposà la iniciació del corresponent expedient per a la seva celebració.  
 
L’esmentada resolució preveu la instal·lació de la Fira a la plaça Major, passeig central de la Rambla i 
Via Roma, plaça d’Espanya, plaça Porta Pintada i, com a novetat, a la plaça del Mercat, tot això sense 
perjudici de l’adaptació de dites ubicacions a les necessitats municipals. S’ha sol·licitat informe als 
departaments d’Interior, Policia Local, Mobilitat, Logística, Parcs i Jardins, Vialitat i a EMAYA, no 
essent cap d’ells desfavorable, alhora que la Inspecció de Comerç, Consum i Mercats ha elaborat els 
plànols de distribució dels llocs de venda. Procedeix, doncs, aprovar definitivament la instal· lació i 
celebració de la Fira; i atorgar les autoritzacions d’ocupació amb subjecció a les condicions de 
participació i amb compliment de la resta de requisits establerts al vigent Reglament de Serveis de 
Consum i Mercats Minoristes Municipals (RSCMM).    
 
Cal assenyalar que, ateses les circumstàncies provocades per la crisi sanitària de la Covid-19, s’ha 
adaptat el nombre i distribució de les casetes, en les mateixes condicions que a l’edició anterior, tot 
això amb subjecció a la normativa en la matèria i a eventuals canvis o adaptacions requerides per al 
compliment del compromís d’accessibilitat d’acord als informes emesos per l’Àrea d’Infraestructures i 
Accessibilitat. 
 
En aquest sentit, mitjançant anunci en la plana web municipal, s’obrí un termini, des del 13 al 31 
d’octubre, per a la renovació dels antics titulars i l’admissió de noves sol·licituds de participació per 
cobrir eventuals vacants. La renovació persegueix especialment la continuïtat d’aquelles línies de 
venda més específiques de la Fira de Nadal, a ubicacions tradicionals, com és el cas de betlems i certs 
productes alimentaris. I les noves sol·licituds s’han valorat d’acord amb el barem establert a 
l’esmentat Decret núm. AJT202118859 de data 6-10-2021, amb subjecció als criteris fixats a l’article 
58 RSCMM. Procedeix, doncs, aprovar el Cens de peticionaris, amb el seu ordre de prelació, i 
procedir amb el mateix a la provisió dels llocs de venda disponibles.  
 
D’acord amb l’exposat, la cap de negociat que subscriu eleva l’expedient per a la seva resolució, i és 
del parer que, de conformitat amb el que disposa l’article 124, apartats 4.ñ) i 5), de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local; 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques en connexió amb la Disposició Transitòria 3ª de 
la Llei 39/2015 d’1 d’octubre; els articles 57 - 59 del vigent Reglament de Serveis de Consum i 
Mercats minoristes municipals (aprovat inicialment mitjançant acord plenari de data 19-03-03 que, en 
absència d’al· legacions, va esdevenir definitiu i fou publicat en BOIB núm. 103 de data 19-07-03), en 
connexió amb el Capítol I de les Normes i Barems dels Mercats municipals temporals (aprovats 
mitjançant acord plenari de 30-09-99, publicat en BOCAIB núm. 139 de 06-11-99), i d’acord amb 
altra normativa concordant d’aplicació, per part del Ilm. Sr. Regidor de l’Àrea delegada de Promoció 
Econòmica i Ocupació, en exercici de la competència atribuïda a la Batlia per l’article 57.2 del citat 
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Reglament de Serveis de Consum i Mercats Minoristes Municipals, i d’acord amb la delegació de 
competències efectuada mitjançant el Decret de Batlia núm. 13026 de 28 de juny de 2019, 
d’organització dels serveis administratius d’aquesta Corporació, podria adoptar-se la següent  
 

 
R E S O L U C I Ó 

 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament la instal· lació i celebració de l’edició 2021/22 de la Fira 
tradicional de Nadal i Reis a dur a terme tots els dies de 10 a 21 hores, en els següents períodes: 
 

• Pl. Major: del 19 de novembre de 2021 al 5 de gener de 2022, ambdós inclusivament. 
• Rambla, Via Roma, pl. d’Espanya, pl. de la Porta Pintada i pl. del Mercat: del 26 de 

novembre de 2021 al 6 de gener de 2022, ambdós inclusivament. 
 
Es preveuen les següents dates de muntatge exterior: 

• Pl. Major: Del 2/11 al 12/11/2021, com a màxim. 
• Rambla, Via roma i Pl. del Mercat: Del 2/11 al 22/11/2021, com a màxim. 
• Pl. d’Espanya i pl. Porta Pintada: Del 2/11 al 24/11/2021, com a màxim. 

 
Es preveu l’entrega de claus de les casetes el darrer dia de muntatge exterior previst per a cada 
ubicació. 
 
SEGON.- Aprovar els plànols de distribució dels llocs de venda de la Fira lliurats per la Inspecció de 
Comerç, Consum i Mercats, i que s’acompanyen com Annex I, grafiats amb la seva numeració i 
superfície d’ocupació.  
 
S’adjunta, amb la finalitat de regularitzar jurídicament dites superfícies d’ocupació, el document 
denominat Annex II, en el qual es consignen tots els llocs de venda existents en la present edició 
2021/2022 de la Fira, la seva assignació als titulars de drets de renovació amb subjecció al compliment 
dels requisits prevists a l'article 58 del Reglament de Serveis de Consum i Mercats Minoristes 
Municipals, i amb indicació de la seva línia de venda autoritzada, i metres lineals que al seu dia van 
ser atorgats, així com els que pel present acte s’autoritzen. 
 
Només es permet, com a norma general, 1 mòdul per titular, tot això a causa de les restriccions 
preventives derivades de l’Acord del Consell de Govern de 8 de setembre de 2021 pel que s’aprova el 
pla consolidat de mesures de prevenció, contenció i coordinació per fe front la crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19 (BOIB 123 extraordinari, de 08/09/2021); i la correcció d’errors de 
l’esmentat Acord del Consell de Govern de 8 de setembre de 2021 (BOIB 127, de 14/09/21). 
 
En el cas de que el titular d’un lloc de venda estigui interessat en un segon mòdul, n’haurà de presentar 
dins el termini establert per renovar el seu lloc de venda una sol·licitud en la qual justifiqui la 
necessitat, ja sigui per les característiques físiques del producte que comercialitzi, per elaboració o 
manipulació in situ, per demostracions o tallers, etc.  
 
TERCER.- Accedir a les sol· licituds efectuades pels titulars compresos a la relació que s’adjunta com Annex 
III, relatives a la renúncia als seus drets d’ocupació d’un determinat lloc de venda; i  declarar, en conseqüència, 
legalment vacants els mateixos.  
 
QUART.- Declarar legalment vacants els llocs de venda compresos a la relació que s’adjunta com 
Annex IV, en no haver renovat els titulars dins el termini establert els seus drets d’ocupació; termini 
que fou objecte de publicitat en els termes previst al Decret de Batlia núm. AJT202118859 de data 6-
10-2021, havent-se satisfet amb la mateixa el tràmit d’audiència pel que fa a l’expedient de declaració 
de no renovació. 
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CINQUÈ.- Accedir a les sol·licituds efectuades pels titulars compresos a la relació que s’adjunta com 
Annex V, en el sentit de dispensar-los del compliment dels deures i requisits per a la renovació, 
conservant l’antiguitat de permanència, atesa l’acreditació de causes justificades per a la no 
concurrència a la Fira, tals com malaltia, cura de fills menors de tres anys, o altres anàlogues. En la 
present edició es dispensa qualsevol circumstància derivada de la COVID-19.  
 
S’apercep als interessats que per aquesta edició, ateses les necessitats de planificació, ja no tindran 
dret a incorporar-se a la Fira; i que per a l’edició 2022/23 i en el termini que s’assenyali a l’efecte, han 
de renovar la seva autorització d’ocupació eventual amb subjecció als requisits exigits als articles 58 i 
59 del Reglament d’aplicació; o bé, en el mateix termini, hauran de tornar a comunicar i acreditar 
documentalment les circumstàncies, degudament justificades, motivadores de l’absència en el lloc de 
venda i l’incompliment de les obligacions previstes a dits preceptes per a la renovació de l’autorització 
d’ocupació. En cas contrari, s’iniciarà expedient administratiu per declarar dita autorització no 
renovada, declarant-se la  parada legalment vacant. 
 
SISÈ.- Apercebre als autoritzats a ocupar les parades i vendre-hi que estan subjectes al compliment de 
les obligacions fixades, amb caràcter general, a l’article 61 del Reglament municipal de Serveis de 
Consum i Mercats Minoristes Municipals, així com a les vigents Ordenances en matèria de renous i de 
neteja, i qualsevol altres normatives municipals d’aplicació, estant el seu incompliment tipificat com a 
infracció, sancionable en els termes taxats a les mateixes.  
 
SETÈ.- Que per part de Policia Local, EMAYA, Infraestructures i la Inspecció de Comerç, Consum i 
Mercats s’adoptin les mesures pertinents per al normal funcionament de la Fira.  
 
VUITÈ.- Adoptar les mesures administratives necessàries per a la eficàcia de la present resolució”   
 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb allò que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, 
de 1.10.2015 (BOE núm. 236, de 2.10.2015). El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de 
l'endemà de la publicació d’aquest edicte. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al 
Registre General d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la llei 
abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s'hagi resolt i notificat en el termini d'un mes 
comptat de l'endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa 
administrativa. Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu, conformement el que estableix l'article 123 esmentat i els articles 45 i 
següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
(BOE núm.167,de14/07/1998), davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos 
comptat des de l'endemà de la publicació d’aquest edicte, tot això sense perjudici de qualsevol altre 
recurs o acció que es consideri convenient 
 
 


