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Administració Local

2017-01593
Ajuntament de Calafell

E D I C T E

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer de 2017, va aprovar les bases que regulen 
la VII FIRA DEL TERRÒS. Aquestes bases estableixen la temàtica, el contingut i el pressupost, i constitueixen la 
base per a la contractació de l’organització de la fi ra que se celebrarà els dies 13 i 14 de maig de 2017. 

El text íntegre de les bases se sotmetrà a informació pública mitjançant edicte en el BOP de Tarragona, al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, i al web municipal pel període de vint dies. En cas de presentar-se al·legacions a les 
bases se suspendrà el període de presentació de sol·licituds fi ns que aquestes es resolguin.

BASES

1.- TEMÀTICA DE LA FIRA
La Fira del Terròs vol reproduir la vida quotidiana del món a pagès i refl ectir el dia a dia d’una comunitat rural de 
començaments del segle XX.

2.- DATA, HORARI I ESPAI DE LA FIRA
La Fira del Terròs es realitzarà els dies 13 i 14 de maig de 2017.
L’horari de la fi ra serà de les 11h a 14.30 i de 17h a les 22h.
Els espais de la via pública on es desenvoluparà la fi ra són: Plaça de Catalunya, carrer Principal (tram), Plaça de 
Mariano Soler, carrer Marquès de Samà i carrer Jesús (tram).

3.- CONTINGUT DE LA FIRA
Venda de productes de la terra, animals de granja, exhibicions d’ofi cis, cercaviles amb música, teatre de carrer, balls 
tradicionals i tallers participatius.

3.1.- PARADES: Les parades han de ser de temàtica relacionada amb el món a pagès, per la qual cosa queden 
del tot excloses les parades esotèriques, d’encens, de roses del desert, de Jericó i tot allò que quedi allunyat de 
l’imaginari rural.
Es valoraran els productes naturals, els productes de la terra i els productes artesans de proximitat, amb DO 
catalana i d’empreses del territori. No s’acceptarà la venda de productes realitzats per processos industrials.
L’ambientació de les parades i dels paradistes haurà d’anar d’acord amb la temàtica de la fi ra, com per exemple la 
utilització d’elements com mocadors de fer farcells, bales de palla, escombres de palla, espolsamatalassos, estris 
relacionats amb el camp, etc.
El nombre de parades serà de 40 aproximadament. Caldrà enumerar totes i cadascuna de les parades participants.

3.2.- TALLERS PARTICIPATIUS: A la fi ra ha d’haver-hi 4 tallers com a mínim, com per exemple de fer pa, de 
cistelleria, d’espelmes, etc. on nens i/o adults hi puguin desenvolupar una activitat.

3.3.- ACTIVITATS INFANTILS: Es valorarà que a la fi ra hi hagi activitats destinades a la mainada com cavallitos (tío 
vivo), ruquets, mostra d’animals o jocs tradicionals

3.4.- OFICIS (demostració): A la fi ra ha d’haver-hi, com a mínim, 4 ofi cis tradicionals. Per exemple espardenyer, 
llauner, canyissaire, boter, ferrador, teixidor, tenyidor, matalasser, etc.

3.5.- DECORACIÓ: Es valoraran tots els elements d’atrezzo de caràcter genèric que es puguin aportar per tota la 
fi ra. Roba estesa, mocadors de fer farcells, herbes…

3.6.- ESPECTACLES: Es valorarà molt positivament la inclusió d’espectacles de circ, animació i/o músics itinerants 
durant la fi ra.

4.- ASSEGURANCES
Cada participant (paradista, actor, tallerista, músic, etc.) ha de prendre, al seu càrrec, les mesures necessàries 
de seguretat i protecció. Tant aquests participants en particular, com l’empresa o associació organitzadora han de 
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disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil pròpia. Aquesta assegurança ha de cobrir els danys i perjudicis 
que es puguin ocasionar a tercers durant la celebració de l’espectacle.

5.- VIGILÀNCIA NOCTURNA
L’empresa contractada ha de fer-se càrrec de proporcionar la vigilància nocturna necessària les nits dels dies 12 i 
13 de maig.

6.- PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ
La contractació ha de suposar un cost de zero euros per a l’Ajuntament de Calafell, el qual es reserva el dret a 
muntar les seves pròpies parades i espectacles contractats per a l’esdeveniment. L’Ajuntament de Calafell es farà 
càrrec de proporcionar el subministrament elèctric a les parades, exceptuant les tavernes que hauran de portar el 
seu propi generador.
La realització de la festa s’adjudicarà a la programació més completa i es valorarà la inclusió a la festa de tallers de 
demostració d’ofi cis, animació musical i activitats infantils. Aquestes activitats poden ser, o no, de pagament i caldrà 
especifi car-ho en el projecte.
El projecte i les imatges que aquest contingui s’han d’ajustar a la realitat del que es realitzarà.

7.- ÒRGAN VALORATIU.
L’òrgan competent encarregat de la valoració dels projectes presentats estarà format pels següents membres:
a. El/la tècnic/a de Cultura
b. Un/a tècnic/a de l’Àrea de Serveis a les Persones
c. Un/a auxiliar administratiu funcionari de carrera

8.- CRITERIS DE VALORACIÓ.
L’òrgan valoratiu tindrà el compte els següents aspectes i es puntuarà segons el següent barem:
1. Demostració d’ofi cis (fi ns a 15 punts)
2. Tallers o activitats participatives per a infants (fi ns a 10 punts)
3. Inclusió d’animals (granges, passeig oques, etc.) (fi ns a 10 punts)
4. Espectacles animació infantil (fi ns a 10 punts)
5. Exposicions (fi ns a 5 punts)
6. Parades (fi ns a 5 punts)
7. Decoració de carrers i parades (fi ns a 10 punts)
8. Teatre de carrer (fi ns a 15 punts)
9. Actuacions o cercaviles musicals (fi ns a 15 punts)
10. Altres activitats que aportin valor afegit o singularitat (fi ns a 5 punts)

9.- ACORD DE CONTRACTACIÓ
Se signara un acord de contraprestació o conveni que refl ectirà i regularà les condicions de l’empresa o associació 
organitzadora amb l’ajuntament.
Les obligacions de l’Ajuntament seran les següents:
-  Cessió de la via pública per al desenvolupament de l’activitat
-  Control de l’acte amb la Policia Local
-  Contractació de Creu Roja
-  Contractació del servei de neteja
-  Servei de lavabos públics
-  Coordinar l’acte juntament amb l’empresa contractada
Les obligacions de l’empresa contractada seran les següents:
-  Organització de la VII Fira del Terròs
-  Realitzar totes i cadascuna de les activitats descrites en el projecte
-  Tenir regularitzats a tots i cadascun dels participants en la fi ra tant actors, talleristes, etc.
-  Disposar dels contractes, acords o pactes amb els paradistes, músics, companyies i tots  els participants
-  Organitzar i/o coordinar totes les parades, així com totes les activitats que fi guren en el projecte des de l’arribada 

dels participants fi ns a la seva marxa
-  Contractar un servei de vigilància nocturna (els dies 12 i 13 de maig de les 21h a les 9h) destinat a totes i 

cadascuna de les parades de la fi ra.
La responsabilitat d’ambdues parts i de tots els participants és vetllar per al bon funcionament de l’acte.
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10.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
El termini de presentació de propostes és de 10 dies naturals a partir del dia següent des de l’última publicació al 
BOP.

11.- PARADISTES DEL MUNICIPI
L’Ajuntament es reserva el dret a promoure les seves pròpies parades. Aquestes parades només poden ser de 
persones empadronades a Calafell i la seva participació s’incentiva des de l’Ajuntament per tal de dinamitzar el 
Nucli històric i per tal de promocionar la participació ciutadana en el marc de la fi ra. En quan al contingut o temàtica 
de la parada ha de regir-se pel mateix criteri expressat en l’apartat 3.1. d’aquestes bases. En cas de no acomplir-se 
no s’autoritzarà el muntatge.
El permís per muntar parada s’haurà de sol·licitar mitjançant instància al SAC, presentant el certifi cat o volant 
d’empadronament i l’assegurança de Responsabilitat Civil de la parada. En cas que l’activitat inclogui la manipulació 
d’aliments, també s’haurà de presentar el carnet corresponent o formació acreditada que avali la realització 
d’aquest servei. Aquests/tes paradistes es veuran benefi ciats/des en quant al pagament de la taxa corresponent per 
l’ocupació de la via pública, ja que es promouen i s’incentiven des del propi Ajuntament en el marc d’aquesta Fira.

12.- ALTRES
L’expositor ha de prendre, al seu càrrec, les mesures necessàries de seguretat i protecció dels productes exposats. 
L’assegurança per robatori o incendi anirà a càrrec de cada expositor. Les feines d’instal·lació i muntatge corresponen 
exclusivament a cada paradista o expositor.
Les places i carrers habilitats per a la fi ra poden ser ampliats o substituïts per altres en base als requeriments del 
projecte guanyador, a obres a la via pública, a la seguretat dels ciutadans o a possibles modifi cacions a nivell estètic.
L’incompliment de les esmentades bases, pot ser motiu de la retirada immediata de l’autorització o de denegació 
d’autorització per a properes fi res. El bon desenvolupament i implicació en la fi ra de Terròs seran elements a valorar 
en cas que l’empresa també opti a l’organització del Mercat Medieval.
L’organització es reserva el dret de modifi car o complementar aquesta normativa per al bon funcionament de la fi ra.
La participació en aquesta fi ra pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

El secretari, Alexandre Pallares Cervilla
Calafell, 22 de febrer de 2017
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