
 

Benvolgut/da Sr/Sra,

Ens posem en contacte amb vostè, per a convidar-lo a participar en la XXXVIII edició 
de  la  FIRA D’ARTESANIA (87ª  Fira  de  Tardor),  que  aquest  any  es  celebrarà  el 
diumenge, 20 d’octubre de 2019

Si està interessat en participar-hi per tal d’inscriure’s s’haurà de fer tot el tràmit amb 
certificat digital, la manera més senzilla és mitjançant la IdCat Mòbil (els fem arribar un 
manual de com fer la sol·licitud). Per a qualsevol dubte amb com fer la instància poden 
contactar amb el Josep Carol de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà al telèfon 93.839.00.22

Amb la sol·licitud electrònica caldrà adjuntar-hi la fitxa d’inscripció i el document de 
domiciliació bancària  que li adjuntem per mail. No es registrarà cap instància que 
arribi en paper o per correu electrònic.

També caldrà abonar la fiança establerta en les normes de funcionament de la Fira de 
Tardor  de  25€ al  número  de  compte,  ES24-0182-6035-42-0010000544 del  BBVA 
indicant com a concepte: nom i cognoms del sol·licitant i Fira Tardor 2019, així com 
enviar-nos el resguard de pagament a chavarriabm@navas.cat. 

Les persones que no facin efectiu  el  pagament  d'aquesta  fiança no tindran el  lloc 
reservat.  La taxa es retornarà una vegada acabada la fira  mitjançant  transferència 
bancària i comprovat que no hi hagi cap desperfecte.

La data màxima d’admissió de sol·licituds (sempre i quant encara hi hagi vacants) serà 
el  divendres 27 de setembre de 2019.

Per  a  qualsevol  aclariment  poden  posar-se  en  contacte  amb  la  Mireia  Chavarria 
trucant  al  telèfon  93.839.00.22  ext.  1144,  o  bé  a  l’adreça  electrònica: 
chavarriabm@navas.cat 

Tot i esperant la seva participació en aquesta Fira de Tardor, aprofito per saludar-vos 
molt cordialment.

Atentament,

Uriel Montesinos Moreno

Regidor de Promoció Econòmica, Medi Ambient,

Joventut i Habitatge

Navàs, document signat electrònicament al marge
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