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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
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Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària del dia 28 de març de 2022, i segons consta
a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

ÀREA FUNCIONAL
Joventut i Infància
IDENTIFICACIÓ
Aprovar la convocatòria per a l'adjudicació de foodtrucks per la Festa Major 2022
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 25 de març de 2020, l’Ajuntament de la Garriga, mitjançant resolució d’alcaldia,
va aprovar les Bases específiques del Concurs i requisits per adjudicar el muntatge de
Food Trucks a la zona de nits de la Festa major.
2. Aquestes bases contemplen la normativa per adjudicar el muntatge de 3 establiments de
menjar a la zona de Concerts de la festa els dies que durin les celebracions.
3. Enguany les dates previstes pels actes de festa major són el 28, 29, 30 i 31 de juliol.
4. Es tracta d’una convocatòria oberta a la qual poden optar totes aquelles empreses que
compleixin el requisit de food truck, rulot o vehicle de menjar.
5. S’han redactat les condicions i requisits d’aquesta convocatòria d’acord amb la
normativa vigent i es pot consultar el seu contingut al document de “convocatòria
català” que obra a aquest expedient.
6. Tal i com diuen les Bases específiques s’establirà un període de 20 dies hàbils per a la
presentació de les peticions a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria.
7. La concessió de l’autorització es farà per Acord de la Junta de Govern Local i es
notificarà a les persones interessades en el termini màxim d’un mes a comptar des de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds.
8. La convocatoria és del tenor literal següent:
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CONVOCATÒRIA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL MUNTATGE DELS FOODTRUCKS A LA ZONA
DE NITS DE LA FESTA MAJOR DE L’ANY 2022
1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
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Per Resolució d’alcaldia de data 25 de març de 2020, van ser aprovades les Bases
Reguladores per a l’atorgament per part de l’Ajuntament de les bases del concurs per
l'adjudicació del muntatge dels Foodtrucks a la zona de nits de la Festa Major que tenen
com a objectiu:

2.- Objecte i condicions de la convocatòria
L’objecte d’aquest concurs és regular les condicions per l’atorgament d’un màxim de 3
llicències d’ús privatiu del domini públic per exercir l’activitat de venda de menjar
mitjançant vehicles, rulots o food trucks a instal·lar en el espai de concerts de la festa
major de l’any en curs.
El nombre final de llicències a atorgar serà d’un màxim de 3. Amb aquest procés es pretén
establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis
d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els interessats a obtenir aquest dret siguin
més de 3.
S’establiran 3 categories diferents: entrepans i hot dogs, pizzes i empanades, creps i
pastissos dolços.
4.- Procediment de concessió
El procediment de concessió serà el següent:
S’atorgarà una llicència per cada categoria, es pretén evitar així la repetició dels productes
i aconseguir el màxim de varietat pels usuaris.
En el cas de presentar-se més d’una sol·licitud de cada categoria, es realitzarà un sorteig.
En cas que alguna categoria quedi deserta, es realitzarà un sorteig entre les altres
sol·licituds presentades.
En cas que només es presentin 3 sol·licituds independentment de la categoria que siguin,
s’atorgaran les 3 llicències.
Al tractar-se de tres llicències L’espai que ocupi cada foodtruck es pactarà entre els
sol·licitants. En cas de no resultar acord s’adjudicarà mitjançant sorteig.
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5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
Poden participar en aquest concurs les persones jurídiques legalment acreditades.
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Les instal·lacions destinades a l’exercici de l’activitat de restauració hauran de ser:
vehicles, rulots totalment autònoms pel que fa a aigua, desguàs i que permetin un
muntatge ràpid i simple.
Podran presentar sol·licituds les persones jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d’obrar i no es trobin sotmeses en cap de les mesures d’incapacitat o
incompatibilitat assenyalades a l’article 60 del Text refós de la llei de Contractes del Sector
Públic.
L’activitat de les persones participants ha de tenir relació directa amb l’objecte de
l’autorització, segons resulti dels estatuts, escriptura fundacional, alta cens d’activitats
empresarials o altre document acreditatiu.
Un cop atorgada la llicència les persones adjudicatàries han de fer efectiu el pagament de
la taxa d’ocupació de via pública.
La Taxa que regula aquestes ocupacions de via pública està a la Ordenança T01, Article 6,
Tarifa 1.01 que inclou la ocupació de m2 i també el consum de Kw públics, us passo
l’extracte:
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública (Ordenança municipal
núm. T01)
Tarifa 1. Quioscos, casetes de venda i parades en general. Obertura, sondatges o rases i
altres
1.01. Permís per a instal·lació de quioscos, casetes i parades dedicats a la venda d’articles
en general.......................................................................................2,39 euros per m2/dia
o 220,10 euros preu mes.
Quan aquestes instal·lacions tinguin subministrament elèctric, a aquesta llicència
d’ocupació se li afegirà el suplement per connexió elèctrica segons detall:
- fins a 2 kW instal·lats .................................................................................. 1,03 euros/dia
- de 2 a 10kW instal·lats.................................................................................... 2,58 euros/dia
- més de 10 kW instal·lats ...................................................... 3,09 euros/dia/tram de 10 kW
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6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
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1) Formulari específic de sol·licitud que inclou:
a) Categoria a la que es concursa, mides i potència elèctrica necessària.
b) Declaració de responsable: Que la persona jurídica no està inclosa en cap
dels supòsits previstos a l’article 60 del Text refós de la llei de Contractes
del Sector Públic, que estableix les circumstàncies per les quals es
prohibeix la contractació.
Que coneix que la inexactitud o falsedat de les dades declarades podrà
donar lloc a la denegació o revocació de la llicència.
Que té l’obligació de comunicar a l’Ajuntament de la Garriga qualsevol
variació que pogués produir-se d’ara endavant i a facilitar tota la
informació que em sigui requerida, d’acord amb la normativa vigent.
c) Consentiment de consulta de dades de l’estat de les obligacions amb la
Seguretat Social (TGSS)
d) Consentiment del tractament de les dades personals
2) Certificat actualitzat de formació en manipulació alimentària de tot el personal
3) Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil per l’activitat objecte de la
llicència, que haurà de ser d’un import mínim de 150.300 euros
4) Estatuts, escriptura fundacional, alta cens d’activitats empresarials o altre
document acreditatiu conforme l’activitat empresarial correspon amb l’objecte de
l’autorització
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, serà original o còpia degudament autenticada i anirà degudament signada
per la persona sol·licitant o representant en el cas de presentació presencial.
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient sol·licitat, ni aquella que
es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics d’altres
administracions segons l’establert a l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar a partir del dia següent
de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
Es tracta d’una convocatòria única.
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Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, hauran de presentarse mitjançant el corresponent model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel
legal representant de l’entitat en el cas de presentació presencial.
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El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5,
podrà trobar-se a la seu electrònica del web municipal o, en el cas de tràmits que es
puguin realitzar de manera presencial, físicament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament.
FORMES DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
Telemàticament a:
L’Apartat de tràmits de la Seu Electrònica del Web municipal www.lagarriga.cat. Caldrà
escollir el tràmit corresponent, iniciar la tramitació, emplenar el formulari web i adjuntar
la documentació que s’indiqui degudament complimentada.
Per fer tràmits telemàticament cal que us identifiqueu digitalment. Podeu consultar els
certificats digitals admesos en l'apartat "Identitat digital" del web municipal.
En el cas de persones físiques també es poden presentar de manera Presencial a:
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Plaça de l'Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
Fax. 93 871 82 81
Horari: de dilluns a divendres laborables de 9.00h a 14.00h, i les tardes de dilluns i dijous de
16.30h a 19.00h.
També poden presentar-se les sol·licituds en qualsevol de les altres formes establertes a
l'article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de tres dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
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9.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
Els òrgans responsables de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
llicències objecte de la present convocatòria seran els Serveis de Joventut i Cultura.
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L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les llicències
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de
competències i atribucions d’òrgans de l’Ajuntament diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs.
10.- Termini de resolució i de notificació
Finalitzat el termini per la presentació de sol·licituds, es revisarà la documentació
presentada i es requerirà telemàticament a aquells interessats/des que no compleixin els
requisits i a aquells en que es consideri que cal demanar aclariments sobre la seva
proposta, perquè en el termini de 3 dies hàbils esmenin la sol·licitud i aportin els
documents preceptius, amb indicació que en cas de no fer-ho, es considerarà que
desisteixen de la seva sol·licitud.
Un cop revisades les sol·licituds definitives, aquestes s’ordenaran per categories i es
procedirà a fer el sorteig en cas que sigui necessari.
Finalment es notificarà telemàticament a tots els interessats/des el resultat de
l’atorgament de les llicències mitjançant acord adoptat per l’òrgan competent
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
11.- Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
12.- Mitjans de notificació i publicació
1.- Un cop acordada la concessió de les llicències, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
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d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
2.- L'Ajuntament farà públic al Portal de la Transparència, tota la informació de l'activitat
d’aquesta convocatòria en el termes previstos a l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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13.- Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades, i amb la finalitat d’atendre la sol·licitud i de gestionar i
tramitar aquestes subvencions d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat
que la normativa sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el títol III de la llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
s’informa:
Responsable del tractament

Ajuntament de la Garriga
Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlgarriga.cat
Delegat de protecció de dades
dpd@ajlagarriga.cat
Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
Finalitat del tractament
Concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva
Base jurídica
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129
del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS) i
l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de la Garriga, ordenança
municipal G22
Categoria de dades
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça
postal, electrònica i telèfon
Persones destinatàries de cessions o Les dades facilitades per l’atorgament
transferències
d’aquesta subvenció no es comunicaran a
tercers ni es transferiran fora de la Unió
Europea
Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
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Termini de conservació de les dades

Les dades seran conservades durant el temps
previst a la normativa de subvencions
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió i portabilitat de les seves dades, i la
limitació o oposició al seu tractament a través
de la seu electrònica
https://www.lagarriga.cat/seuelectronica/informacio-oficial/proteccio-dedades/ o presencialment a les oficines de la
Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs
administratiu o acció judicial, tota persona
interessada tindrà dret a presentar una
reclamació davant d’una autoritat de control,
en particular en l’Estat membre en què tingui
la seva residència habitual, lloc de treball o
lloc de la suposada infracció, si considera que
el tractament de dades personals que el
concerneixen infringeix el RGPD, essent a
Catalunya l’APDCAt l’autoritat de referència
https://seu.apd.cat/ca/tramits/denuncia
https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions
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Drets de les persones interessades

17.- Règim jurídic
La present convocatòria es regeix per les Bases reguladores aprovades per Resolució
d’alcaldia de data 25 de març de 2020
9. En data 5 de març de 2022, la Tècnica de Joventut emet informe favorable de la
convocatòria per a la presentació de sol.licituds d’aquest 2022 pel concurs i requisits per
adjudicar el muntatge de Food Trucks a la zona de nits de la Festa Major 2022.
FONAMENTS JURÍDICS
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, essent l’alcaldessa
l’òrgan competent per a la seva aprovació d’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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No obstant això, l’adopció d’aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l'alcaldessa d'aquest Ajuntament mitjançant
Decret ALC/1044/2019 de data 28 de juny 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 9 de juliol de 2019.
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Per tot això, d’acord amb els antecedents de fet i de dret exposats, vist el contingut de
l’expedient de referència i en exercici de les competències delegades per l’alcaldia s’adopta el
següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la convocatòria per a l'adjudicació del muntatge dels Foodtrucks a la zona
de nits de la festa major de l’any 2022.
Segon.- Establir que el termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils, i
començarà a comptar a partir del dia següent de la data de publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Publicar el present acord de convocatòria i les bases esmentades al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència
de l’Ajuntament de la Garriga i exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal,
així com a la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.
Quart.- Donar trasllat del present acord als departaments de Joventut, d’Intervenció, a
l’OAMC i a la persona responsable del Portal de Transparencia.

S'aprova amb el vots a favor de la Sra. Maria Dolors Castellà Puig (ERC-Acord-AM) , Sr.
Joan Esteban Sans (NA), i l’abstenció del Sr. Josep Tarradas Dulcet (CUP-PA)

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,
Vist i plau,
F_FIRMA_62

F_FIRMA_12

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
Pl.
de l’Església,
2
29-03-2022
08:15:00
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
29-03-2022 09:17:00
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