Ajuntament d’Agramunt
REGLAMENT DE LA FIRA DEL TORRÓ I XOCOLATA A LA PEDRA D'AGRAMUNT
CAPÍTOL I: FINALITATS
Art. 1r. Objectius
La programació, organització i coordinació de tot allò que faci referència a la Fira comercial, que se celebrarà
anualment a Agramunt, el mes d'octubre, sota la denominació de Fira del Torró i Xocolata a la pedra.
Art. 2n. Titularitat
Per acord de l'Ajuntament Ple de data 27-04-1991, i de conformitat amb la Resolució del Director General de
Promoció Comercial del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, de data 22-10-1991,
s'autoritzà la fira comercial amb les següents característiques:
Entitat titular: Ajuntament d'Agramunt.
Denominació de la Fira: Fira del Torró i Xocolata a la Pedra.
Àmbit territorial: Catalunya
Periodicitat: Anual (mes d'octubre)
Dates: segon cap de setmana del mes d’octubre
Localitat: Agramunt.
Oferta: Agroalimentària i Multisectorial amb especial incidència en el sector del dolç, principalment el torró i la
xocolata a la pedra.
Inscripció: Llibre núm. II, Foli núm. 12 del Registre Oficial de Fires de Catalunya

CAPÍTOL II: ÒRGANS INTERNS
Art. 3r. Els òrgans interns de la Fira del Torró d'Agramunt, seran:
a) El Comitè Assessor
b) La Comissió organitzadora
c) El Director/a de la Fira.
EL COMITÈ ASSESSOR

Art. 4t. El Comitè assessor de la Fira del Torró i Xocolata a la Pedra d'Agramunt, estarà format per:
a) El President/a, que serà l'Alcalde/essa d'Agramunt.
b) Vocals, que seran:
• 7 regidors de l'Ajuntament d'Agramunt.
• El Director/a de la Fira.
• 1 representant del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
• 1 representant de l'Excma. Diputació de Lleida.
• 1 representant del Consell Comarcal de l'Urgell.
• 1 representant de la Cambra Comerç i Indústria de Tàrrega.
• El president i els membres de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP)
• El president de la Unió de Botiguers i industrials d’Agramunt.
• 1 representant del sector de la xocolata a la pedra d’Agramunt.
• 1 representant del sector de la hostaleria.
• 1 representant de la Revista Sió.
• 1 representant de Radio Sió.
• 1 Industrial de la Vila.
d)

El Secretari, que serà el de l'Ajuntament o persona que legalment el substitueixi designat pel President.
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Art. 5è. El nomenament, renovació i substitució dels components del Comitè Assessor farà:
a) Els regidors de l'Ajuntament d'Agramunt es nomenaran cada vegada que es renovi el Consistori i
designats per acord de l'Ajuntament Ple segons la representativitat.
b) El Director/a de la Fira serà nomenat/da per acord de l'Ajuntament Ple.
c) Els membres d'Institucions i Entitats, sempre que deixin el càrrec pel que accediren al Comitè assessor o
es renovin els seus òrgans rectors.
d) El representant de la xocolata a la pedra d’Agramunt serà nomenat pel Ple de l’Ajuntament.
e) El representant de l’hostaleria serà nomenat pel Ple de l’Ajuntament.
f) L'Industrial de la Vila serà nomenat pel Ple de l'Ajuntament.

Art. 6è. Seran competències del Comitè Assessor:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Determinar les línies generals d'actuació per a la consecució de l'objectiu referenciat en l'article 1r.
Presentar el Pressupost de la Fira.
Presentar la liquidació de comptes de la Fira.
Donar compte de la memòria de la Fira.
Proposar a l'Ajuntament la modificació d'aquest Reglament.
Proposar a l'Ajuntament les Ordenances Fiscals reguladores dels preus públics d'ocupació d'espais.
Proposar a l'Ajuntament la fixació dels dies de celebració de la Fira.
Presentar propostes per a l’elaboració del projecte de la nova fira.
Decidir les altres qüestions que li siguin sotmeses pel Director de la Fira.

RÈGIM INTERN

Art. 7è. El Comitè Assessor es reunirà:
Amb caràcter ordinari, dos cops a l'any, amb caràcter extraordinari, sempre que el convoqui el President, per
iniciativa pròpia o per petició escrita raonada, assenyalant els punts a tractar, d'una quarta part dels membres del
Comitè Assessor.
Art. 8è. Les sessions seran convocades, com a mínim, amb una setmana d'antelació, adjuntant-hi l’ordre del dia i
les propostes d’acord. Es podran fer arribar a través de mitjans electrònics.
L'ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d'urgència, pot ésser ampliat amb un nou acord o proposta si el
Comitè ho acorda per majoria absoluta, a proposta del president o presidenta o d'una quarta part dels membres.
Es tindrà per vàlidament constituïda la sessió sempre que hi assisteixin una tercera part dels seus membres. Es
podrà demanar la presència a les reunions dels tècnics, assessors o d'altres persones que s'estimin convenients,
hi assistiran amb veu però sense vot.
.
Art. 9è. Els acords es prendran per majoria simple de vots. En cas d'empat, un cop repetida la votació, decidirà el
vot de qualitat del President.
Art. 10è. El President convocarà, obrirà i tancarà les sessions, dirigirà els debats i concedirà els torns de paraula,
sotmetrà les qüestions a votació o podrà ajornar-la per a una altra sessió o suspendre-la. En cas d'absència o
malaltia el substituirà el regidor designat pel President a aquest efecte.
Art. 11è. El Secretari/a serà el responsable administratiu del Comitè Assessor. Assessorarà en les qüestions per a
les quals sigui requerit a fer-ho amb l'antelació suficient, transcriurà els acords al llibre d'actes obert a l'efecte i
emetrà certificacions d'acta sobre els acords presos.
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LA COMISSIÓ ORGANITZADORA

Art. 12è. La Comissió Organitzadora de la Fira estarà formada:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El Director/a de la Fira que en serà el/a President/a.
L’Alcalde
El Cap de la policia local
El Director de l’EPE
El Cap dels serveis municipals
L’Equip tècnic del Departament de Fires i Turisme de l’Ajuntament
1 representant del sector torronaire nomenat per la IGP

Art. 13è. La Comissió Organitzadora amb exclusió de les matèries que corresponen al Comitè Assessor i al
Director/a de la Fira, tindrà les facultats de gestió i organització de la Fira.
Art. 14è. Seran competències de la Comissió Organitzadora de la Fira.
a) Organitzar la Fira i la seva coordinació general, seguint les directrius del Comitè Assessor
b) Elaborar el Pressupost i la liquidació, i preparar la Memòria anual i els projectes, per a la seva presentació
al Comitè Assessor.
c) Proposar a l'Ajuntament d'Agramunt l'ocupació de terrenys amb motiu de la Fira.
d) Totes les altres qüestions que no siguin competència exclusiva del Comitè Assessor i del Director/a de la
Fira.
Art. 15. La Comissió Organitzadora es reunirà cada vegada que la convoqui el Director/a de la Fira, amb una
antelació mínima de 48 hores. La convocatòria es farà per mitjans electrònics.

EL DIRECTOR/A DE LA FIRA

Art. 16è. El Director/a de la Fira serà el President/a de la Comissió Organitzadora, i les seves facultats i deures
seran els següents:
a) Presidir, obrir i tancar les sessions de la Comissió Organitzadora, que suspendrà si s'escau; dirigirà els
debats, complirà i farà complir els acords presos per la Comissió.
b) Complir i fer complir les resolucions i acords del Comitè Assessor.
c) Preparar l'avanç de proposta de pressupost.
d) Relacionar-se amb les Entitats que calgui per tal d'assolir el bon funcionament de la Fira
e) Responsabilitzar-se de l'organització general i executiva de la Fira.
f) Proposar a l'Ajuntament la contractació i aprovació de la realització d'instal·lacions i prestacions de serveis
de qualsevol tipus, encaminats al bon fi de la Fira i d'acord amb les bases aprovades pel Comitè Assessor
i les disposicions legals vigents en matèria de contractació locals.
g) Proposar al Comitè Assessor els dies de la Fira.
h) Proposar a l'Ajuntament la contractació de personal laboral necessari, amb caràcter temporal, per a portar
a terme les activitats que li són pròpies.
i) Promoure i gestionar tot allò que reflecteix l'article 1r, així com les altres tasques que li puguin encarregar
el President i el Comitè Assessor.
j) Distribuir els espais dins del recinte firal.
k) Representar la Fira del Torró i la Xocolata a la pedra.
l) Aprovar les disposicions generals.
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CAPÍTOL III: DURACIÓ
Art. 17è. Aquest Reglament tindrà una durada indefinida, fins que sigui modificat o derogat per acord de
l'Ajuntament Ple d'Agramunt, a proposta del Comitè Assessor.

DILIGÈNCIA

Aquest Reglament que consta de 17 articles, la redacció definitiva del qual ha estat aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 29 de març del 2012, entrarà en vigor una vegada efectuades les publicacions
reglamentàries. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva codificació o la seva
derogació expressa.
Agramunt, 29 de març de 2012.
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