CRITERIS DE SELECCIÓ PEL III FOOD TRUCK A LLANÇÀ REGIDORIA
TURISME, COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA, OBRES I SERVEIS I
INFRAESTRUCTURES. 19 i 20 DE MAIG DE 2018

1. OBJECTE
Podran participar els Food trucks (caravanes de menjar ràpid) que comercialitzin
aperitius, tapes, entrepans de tot tipus, crepes, dolços i begudes.
2. EMPLAÇAMENT, DATES I HORARI
Dates de celebració:
Dissabte, 19 de maig i diumenge 20 de maig de 2018.
Horari d’obertura al públic:
Dissabte: de 11:00h a 01:00h.
Diumenge: de 11:00h a 00:00h.
Emplaçament:
Aparcament del Port de Llançà, just davant de la Platja del Port i el Passeig
Marítim, l’organització informarà amb suficient antelació de la ubicació exacta de
cadascun dels participants.
3. LÍMIT DE PARADES
El nombre màxim de food trucks serà de 16 i la seva ubicació serà determinada per
l’ajuntament.
4. MUNTATGE I DESMUNTATGE
El muntatge es realitzarà el divendres 18 de maig de les 19:00 a les 21:00 hores i el
dissabte 19 de maig de les 9:00 a les 10:00 hores. El desmuntatge es realitzarà a
partir de les 00:00h del diumenge 20 de maig.
L’organització s’ocupa de la instal·lació elèctrica. Aquells food trucks que necessitin
llum ho hauran de comunicar en el full de sol·licitud de participació (instància).
Per endollar amb la línia de corrent s’exigeix a cada expositor portar el cable
d’allargament i les bombetes de baix consum.
5. PARTICIPACIÓ
Poden participar les persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no es trobin
immerses en cap prohibició per contractar amb les Administracions Públiques
regulades en la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
Els empresaris hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o
professional que sigui exigible per a la realització de l’objecte social o activitat
professional.
Les persones físiques o jurídiques d’estat que no pertanyen a la Unió Europea
hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica
Permanent espanyola, que l’Estat de Procedència de l’empresa estrangera admet
alhora la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’administració,
ens, organismes o entitats del sector públic assimilables en forma anàlogues, i
demés requisits de la Llei de Contractes del Sector Públic

6. PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ
Per a participar en el III Food Trucks, els interessats hauran de presentar
telemàticament la sol·licitud a través del model d’instància general disponible a la
web municipal (www.llanca.cat), apartat seu electrònica.
Al full de sol·licitud, el contingut mínim serà:
- Nom i cognoms, NIF/CIF, adreça, telèfon, correu electrònic, m² del food truck
(llargada x amplada), potència de llum que es necessita, productes a vendre
i nom comercial de la parada. Totes les sol·licituds no presentades al
registre d’entrada de l’Ajuntament de Llançà en el període d’inscripció seran
no admeses.
Al full de sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
- Fotocòpia del NIF del titular de l’activitat. Si és persona jurídica també
fotocòpia del CIF.
- Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil amb el rebut de
pagament.
- Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat i l’alta de IAE.
- Fotografia de la caravana amb els productes que s’oferiran.
- Carnet de manipulador d’aliments.
- Qualsevol altra autorització sanitària de que disposi.
7. REQUISITS DE SELECCIÓ
Els criteris que es tindran en compte per tal d’obtenir una valoració objectiva de les
sol·licituds presentades són els següents:
- Condicions estètiques de la instal·lació: originalitat i disseny, adequat a
l’entorn, qualitat dels materials i funcionalitat de la parada a muntar: 5 punts.
- Utilització de productes locals i naturals en la producció i venda de
productes: 5 punts.
- Originalitat del producte: 2 punts
- Presentació del producte: 5 punts
- Articles de caire innovador : 3 punts
- Acreditació de l’experiència demostrada en la professió que asseguri la
prestació de l’activitat comercial (0,1 punt/any): màxim 0,5 punts.
Es podran descartar sol·licituds per repetició de productes o per productes que no
s’adeqüin amb els objectius de la trobada, amb l’objecte de garantir el propòsit de
la Regidoria de turisme, comerç i promoció econòmica, obres i serveis i
infraestructures. Un cop realitzada la selecció ens posarem en contacte amb els
participants per a que formalitzin el pagament de la taxa corresponent.
L’autorització de participació està condicionada al pagament de la taxa, així doncs
aquells food trucks que no formalitzin el pagament quedaren descartats
automàticament i s’escollirà el proper que consti com a reserva.
8. TERMINIS
El període d’inscripció per a participar a la “III Food Truck” s’iniciarà el dia 19 de
març i finalitzarà el dia 20 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

9. PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ
En cas de defecte de forma o de manca de documentació presentada, es procedirà
a notificar-lo al titular. Les sol·licituds no esmenades en aquest període, restaran no
admeses definitivament. Les sol·licituds esmenades s’incorporaran al gruix de
sol·licituds presentades correctament.
Un cop realitzada la valoració es dictarà resolució autoritzant l’ocupació de la via
pública previ pagament de la taxa municipal. Les sol·licituds que resulten
denegades es resoldran motivadament i es procedirà a la notificació als interessats.
La Regidoria, un cop acabada la selecció, assignarà els llocs als titulars autoritzats.
10. TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
La selecció del participant queda condicionada al pagament 125,52 € per tot el cap
de setmana.
El pagament de la taxa s’ha de formalitzar com a màxim el dia 27 d’abril, inclòs.
Totes aquelles sol·licituds que no formalitzin el pagament en aquest termini
quedaren descartats automàticament.
11. NORMES BÀSIQUES DE PARTICIPACIÓ
Cas de decretar-ne la suspensió de l’activitat o d’haver-ne de revocar l’autorització
per part d’aquest ajuntament, l’interessat/ada no tindrà dret a cap mena
d’indemnització.
S’haurà d’oferir el servei amb les degudes condicions de sanitat, seguretat,
salubritat i ornat.
Els participants hauran d’utilitzar, obligatòriament, llums de baix consum i aportaran
un cable allargador per a la presa de corrent.
Prestar el servei i tractar amb la màxima correcció i de forma escrupolosament
igualitària els usuaris.
No cedir ni subcontractar per cap classe de títol, ni total ni parcial, les prestacions
objecte de l’adjudicació, ni realitzar prestacions diferents a les expressament
autoritzades i acceptades.
S’efectuarà la neteja de l’entorn de la instal·lació. A tal efecte estaran els titulars
obligats a recollir i dipositar en els contenidors els residus generats, tot respectant
la seva separació i dipositant-los en els contenidors més pròxims de l’activitat.
El titular de l’adjudicació assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que
pugui ocasionar la prestació del servei tant a les persones, com a les coses, restant
l'ajuntament exclòs de cap responsabilitat.
En el cas d’haver de suspendre la fira per condicions meteorològiques adverses
totes les sol·licituds de participació així com el pagament de la corresponent taxa
d’ocupació de via pública seran vàlids per a la nova data de celebració que
l’organització s’encarregarà de comunicar amb suficient antelació. En cas de no
poder assistir a la nova data de celebració es procedirà a la devolució de
l’esmentada taxa.
La participació al III Food Truck suposa l’acceptació integra de les bases
reguladores.
Per més informació podeu trucar a l’Oficina de Turisme de Llançà (972 38 08 55)

