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DECRET
Assumpte: Atorgament de la llicència d’ocupació del domini públic per exercir l’activitat de restauració
amb food trucks a l’Espai Familiar de la Festa Major de Les Santes 2019
Òrgan: Cultura
Expedient: 2019/000022715

Per decret 4228/2019, de 29 de maig de la Regidora Delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura es van aprovar les bases reguladores per l’atorgament de la llicència d’ocupació del domini públic
per exercir l’activitat de restauració amb Food Trucks a l’Espai Familiar de la Festa Majors de les Santes
2019.
Aquestes bases es van publicar al perfil del contractant en data 29 de maig de 2019.
El termini per presentar les sol•licituds finalitzava el dia 13 de juny de 2019, a les 14 hores.
Finalitzat el termini de presentació, presenta sol·licitud l’Associació Ralet Art i Cultura.
Un cop revisada la documentació presentada pel sol•licitan es compleixen els requisits establerts a les Bases
aprovades.
Vist l’informe tècnic de valoració de l’oferta presentada es proposa l’atorgament de la llicència a favor de
l’ASSOCIACIÓ RALET, ART I CULTURA.

Fonaments de dret
L’art. 57 i 60 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel que s’aprova el reglament del patrimoni dels ens local
L’art. 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
Bases reguladores de l’atorgament de la llicència d’ocupació del domini públic per exercir l’activitat de
restauració a l’Espai Familiar de Les Santes, Festa Major 2019.
En virtut de les competències conferides per decret d’alcaldia de 18 de juny de 2019,
RESOLC:
Primer.- Atorgar a l’Associació Ralet, Art i Cultura la llicència d’ocupació del domini públic per exercir
l’activitat de restauració amb food trucks a l’Espai Familiar de la Festa Major de Les Santes 2019, pel període
comprés des del dia 25 al 30 de juliol inclosos, dins l’espai situat al Nou Parc que es detalla a l’Annex I
“Plànol de situació” i en els horaris indicats a les Bases reguladores.
Les food trucks per les quals l’Associació obté la llicència són:

•

Food Truck La Bona Pizza

•

Food Truck The Craftsman

•

Food Truck Rock’s Truck
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•

Food Truck Algo pasa con Meri

•

Food Truck Noodle’s

•

Food Truck Jesus Serrano Gallardo

I sempre i quan compleixi i, faci complir a les Food Trucks que aporti a l’Espai Familiar les següents
condicions:
- Exercir l’activitat d’acord amb les condicions recollides a la seva proposta presentada i dins la superfície
que li correspongui.
- L’Ajuntament es reserva el dret de variar o ampliar l’espai per necessitats de la programació.
- Les instal.lacions destinades a l’exercici de l’activitat hauran de ser totalment autònomes quan a
subministres energètics, aigua i desguàs.

Abans de l’inici de l’activitat:
1. La llicència quedarà condicionada a que el titular de la llicència aporti el Certificat de seguretat i assentament a realitzar in situ per un Enginyer. Si el dia que les Food Trucks s’instal·lin a l’Espai Infantil no
s’aporta aquest certificat de totes les Food Trucks, es podrà revocar la llicència.

Obligació Food Trucks ofertades
2. El beneficiari de la llicència està obligat a aportar totes les Food Trucks que hagi proposat en la seva oferta.
En cas que alguna de les Food Trucks no pugui assistir i s’hagi de fer un canvi, s’haurà de consensuar amb
els tècnics corresponents de la Direcció de Cultura.
3. Només es permetran 2 canvis de Food Trucks ofertades, en cas el beneficiari modifiqui més Food Trucks,
es revocarà la llicència i s’atorgarà al següent beneficiari per ordre de puntuació.
4. El beneficiari de la llicència ha d’aportar les Food Trucks per les quals se li atorgui la llicència, en el cas de
no aportar-les, l’Ajuntament es reserva el dret de revocar la llicència concedida.
5. Les Food Trucks han d’aportar els productes ecològics, sense gluten i sense lactosa que constaven a la
seva oferta, en el cas de no aportar-los, l’Ajuntament es reserva el dret de revocar la llicència concedida.

Productes i preus
6. Els productes que s’oferiran han de ser els inclosos a la proposta. El titular de la llicència si vol modificar la
seva oferta de productes ho haurà de comunicar a la Direcció de Cultura.
7. Cobrar en tots els actes els preus de venda al públic que hagi presentat a la seva oferta, havent d’exposar
en lloc visible la llista de preus.
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8. Disposar del corresponent llibre de reclamacions a disposició dels clients. Exhibir al públic de manera
permanent i en lloc visible, un cartell on anunciïn la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i
denúncia.
9. Cada Food Truck haurà de facilitar per als voluntaris de l’Espai Familiar: 10 tiquets de consumició, els
establiments de menjar i 15 tiquets els establiments que només disposin de beguda.

Got solidari
10. Totes les Food Trucks estan obligades a servir totes les begudes en el “Got de Les Santes 2019”. Es podran
servir begudes amb got de Les Santes d’altres anys, que portin els clients, sempre que siguin de 33cl.
Aquest got creat amb un objectiu solidari, s’haurà d’adquirir a l’entitat amb finalitat social que l’Ajuntament
decideixi al preu de 1 € la unitat. El benefici obtingut per aquesta entitat serà destinat a fins socials.
Tant el beneficiari de la llicència, com les diferents Foods Trucks que aporti, hauran d’autoritzar a
l’Ajuntament a cedir les seves dades a l’entitat que gestionarà el got solidari, per poder emetre les corresponents factures.
El pagament dels gots s’haurà de fer mitjançant ingrés al compte que s’indicarà per part de l’entitat amb finalitat social, fent constar el nom i el concepte.
La recollida dels gots es farà a l’espai, dies i terminis indicats per la Direcció de Cultura. En el moment de
retirar el material caldrà presentar el justificant d’haver efectuat el pagament.
11. El nombre mínim de gots que haurà d’adquirir el beneficiari de la llicència, per a cada Food Truck, seran:

• Per aquelles Food Trucks que només ofereixen menjar: 0 gots
• Per aquelles Food Trucks que ofereixen menjar i beguda: 100 gots
• Per aquelles Food Trucks que només ofereixen beguda: 200 gots
Si el beneficiari de la llicència té interès en obtenir més gots, haurà de comunicar-ho a la Direcció de Cultura.

Sostenibilitat
12. Utilitzar materials reciclables i reutilitzables, tenint en compte el següent:

a) Totes les begudes s’han de subministrar en el “Got de Les Santes 2019”
b) Vendre aquest got als consumidors al preu de 1 €.
c) Oferir la beguda a un preu d’1 € menys si el client demana reomplir el got en el moment de
fer una nova consumició.

d) Garantir el compliment de la normativa en matèria de salut e higiene alimentària en tot el
procés, especialment en els casos en que es reomple el got.
3

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa

IV6QSUK3HMPMWSETWY75AQ2BIM

Data i hora

Signat per

NÚRIA PARDO DELFA (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)

Signat per

MARIA JOSE PEREZ CARRASCO (Regidora Delegada de Cultura)

URL de verificació

16/07/2019 12:13:33

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6QSUK3HMPMWSETWY75AQ2BIM

Pàgina

3/8

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

e) En el supòsit extraordinari que s’esgoti el “Gots de Les Santes 2019”, caldrà subministrar les
begudes en gots reciclables al mateix preu com si es reomplis el got.

f)

En cap cas, es podran servir begudes en envasos de vidre ni llaunes.

g) A l’interior de les instal·lacions: Utilitzar preferentment envasos reciclables i evitar quan sigui
possible el vidre.

Instal·lacions
13. El beneficiari de la llicència ha d’aportar per cada Food Truck que col·loqui un mínim de 4 i un màxim de
6 taules amb les seves corresponents cadires, per a ser utilitzades a la zona de terrassa comunitària
14. El muntatge de les Food Trucks es farà a partir de les 6 hores del dia 25, i el seu desmuntatge es farà a
partir de les 02 hores del dia 30.
15. L’Ajuntament es reserva el dret de retirar pels seus propis medis i amb les despeses a càrrec del titular
tots aquells elements que no hagin estat retirats pel titular a les 08 hores del dia 30.
16. L’Ajuntament pot fer desmuntar aquelles Food Trucks que consideri que no compleixen les mesures de
seguretat necessàries tant pel que fa a les instal·lacions com pel que fa a les condicions higienicosanitàries o que portin qualsevol conflictes.
17. Fer-se càrrec de tots els elements necessaris per realitzar els serveis, maquinària, instal·lacions i
mobiliari bàsic. Aquesta obligació comprèn també la del transport dels mateixos al lloc on es celebri
l’acte i la retirada el més aviat possible, una vegada finalitzat l’acte.
18. Situar les instal·lacions a l’espai que estableixi l’Ajuntament en cadascun dels actes. Dins l’espai
assignat per la Direcció de Cultura, el titular haurà d’ubicar-hi la totalitat de les instal·lacions destinades a
prestar el servei, tant de begudes com de menjars. No s’acceptaran instal·lacions perifèriques fora
d’aquest espai, ni mòbils dins d’aquest espai, excepte la terrassa comunitària.
19. El beneficiari de la llicència haurà de tramitar, assumint les despeses al seu càrrec, la corresponent alta
temporal a la companyia subministradora, complint en qualsevol dels casos l’establert al Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió. En cap cas es podran utilitzar generadors de gasoil o gasolina.
20. L’Ajuntament no es farà responsable dels problemes que puguin sorgir a les instal·lacions elèctriques .
21. No serà permesa la connexió de les bombetes a la xarxa de l’enllumenat públic

Ocupació del domini públic
22. Qualsevol instal·lació o muntatge que es realitzi no ha de deixar cap marca o senyal, un cop desmuntat,
sobre el paviment o elements públics. Es prohibeix expressament fixar els elements mecànicament als
paviments o mobiliari urbà.
23. No es permet penjar cap tipus de vela ni pancarta d’anunci als fanals de l’enllumenat, ni subjectar-hi cap
element que els pugui induir tensions diferents de les que li corresponen per disseny.
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24. Igualment no és permès fixar-hi enganxines o realitzar marques de qualsevol tipus (amb pintures, etc.) a cap
element públic.
25. Les Food Trucks que s’ubiquin dins d’una zona verda hauran d’estar en espais transitables, mai sobre
parterres o zones enjardinades ni poden obstaculitzar les tasques de manteniment.
26. Respectar les ordenances municipals de via pública i el pla de protecció de l’arbrat. No es podrà utilitzar
l’arbrat com a element de suport de cap tipus d’instal·lació ni es poden fer abocaments a la seva base.

Neteja
27. Mantenir els voltants de les Food Trucks i la zona comunitària en perfecte estat de neteja. Per això disposarà
d’un cubell amb bosses de plàstic que haurà de buidar als contenidors. Un cop finalitzada l’activitat, l’espai
haurà de quedar en les mateixes condicions que abans de l’inici de la mateixa, pel que fa a neteja dels
espais i el mobiliari urbà.
28. Recollir el residus i deixalles de les seves instal·lacions i els seus voltants i dipositar-los als contenidors.
L’Ajuntament no facilitarà contenidors especials als titulars.
29. La neteja de la zona de la via i espais públics anirà a càrrec de l’Ajuntament de Mataró.

Megafonia
30. No es pot utilitzar cap element de megafonia.
Personal
31. Pel que fa al personal adscrit a l’activitat, haurà de:
a) Garantir la contractació i assegurança laboral de totes les Food Trucks aportades. La documentació
que acrediti aquesta obligació l’haurà de presentar a l’Ajuntament si aquest li requereix.
b) Garantir que les Food Trucks disposen del personal suficient i degudament qualificat perquè es
puguin atendre adequadament i amb seguretat els serveis en els diferents actes, dins els horaris
que es derivin de la programació. En aquest sentit, es proporcionarà a l’Ajuntament el nom i telèfon
del beneficiari de la llicència, a més d’un llistat amb el nom i telèfon dels responsables de cada Food
Truck.
c) Garantir que les Food Trucks compleixen la legislació vigent en matèria fiscal, laboral, de seguretat
social, de seguretat i higiene en el treball i de salut alimentària, vigent durant la durada de la
llicència, essent exclusivament responsable, en cas d’incompliment, de les obligacions que les
esmentades legislacions imposin.
d) Garantir que el personal de les Food Trucks disposa de formació en seguretat alimentària
32. Es recomana que el personal adscrit a l’activitat assisteixi a un dels cursos de “Formació de seguretat
alimentària i dispensació responsable d’alcohol” promogut amb l’objectiu de fomentar una Festa Major cívica
i prevenir i minorar situacions de risc relacionades sobretot amb el consum d’alcohol. Les dates dels cursos
es comunicaran més endavant a l’adjudicatari.
5

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa

IV6QSUK3HMPMWSETWY75AQ2BIM

Data i hora

Signat per

NÚRIA PARDO DELFA (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)

Signat per

MARIA JOSE PEREZ CARRASCO (Regidora Delegada de Cultura)

URL de verificació

16/07/2019 12:13:33

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6QSUK3HMPMWSETWY75AQ2BIM

Pàgina

5/8

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

33. L’adjudicatari es compromet a col·laborar en la Campanya de Sensibilització de Les Santes que té com a
objectiu millorar la consciència ciutadana sobre els riscos humans associats a Les Santes i sobre les
conductes per prevenir-los. L’adjudicatari es compromet especialment a col·laborar en la campanya en els
àmbits relacionats amb el consum responsable d’alcohol i drogues, la prevenció d’accidents i incidents
d’àmbit sanitari, i la prevenció i actuació davant possibles agressions sexistes. Concretament la col·laboració
es concretarà en difondre els materials, facilitar les informacions i exposar la senyalètica de la campanya
que faciliti l’Ajuntament.
Funcionament
34. Respectar els horaris d’obertura i tancament i seguir les indicacions del personal de l’Ajuntament en aquest
sentit
35. Tenir cura del bon funcionament de l’activitat podent dictar les oportunes instruccions
les potestats de policia de l’Administració.

sense perjudici de

36. Informar, sempre que l’Ajuntament ho requereixi, del funcionament de l’activitat.
37. Vetllar perquè les Food Trucks compleixin la normativa vigent dels establiments d’atenció al públic i
reuneixin les condicions de seguretat, salut e higiene alimentària que per a les instal·lacions no permanents
preveu el Reial Decret 3484/2000 de 29 de desembre pel qual s’estableixen les normes per a l’elaboració,
distribució i comerç dels menjars preparats.
38. Vetllar perquè les Food Trucks compleixin el Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del
Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris (DOUE L núm. 139, del
30/04/2004) – Annex II Capítol III.
39. Realitzar l’activitat per la qual s’ha atorgat la llicència respectant els horaris que es derivin de la programació
dels actes, acceptar les restriccions i condicions que en el seu cas s’imposin per part de l’Ajuntament, essent
en tot cas obligatòria la seva permanència fins a la finalització de l’acte, excepte en els casos que
l’Ajuntament determini, per raons de seguretat, que abans de la finalització de l’acte s’ha de desmuntar i
retirar de tot el material.
Comercialització
40. Les Food Trucks han de disposar de la documentació comercial i/o administrativa que acrediti la
procedència dels productes.
41. Tots els productes alimentaris que es vendran a la parada, que procedeixin d’indústries, hauran de procedir
d’indústries autoritzades que estaran inscrites en el RSIPAC.
42. Tots els productes que estiguin a la Food Truck hauran estat transportats correctament amb vehicles
homologats pel transport dels aliments, evitant que es puguin produir contaminacions creuades i que la seva
temperatura de transport serà l’adequada per cada producte.
43. Tots els productes que es venen a les Food Trucks compliran la norma general d'etiquetatge.
44. Els productes que es venguin a doll i que la seva normativa específica ho autoritzi, s’embolcallaran en
presència del consumidor, i es serviran en un envàs nou, o bé serà de material recuperable si ha sofert un
procés d'higienització correcte. No es pot utilitzar vidre.
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45. En el cas dels productes que es venguin a pes es disposarà de bàscules orientades als consumidors.
46. Tots els productes no embolcallats es serviran als consumidors sense tocar-los amb les mans, i a tal efecte
es disposarà de pinces.
47. No es permetrà que el consumidor es serveixi ell mateix. La parada exposarà rètols indicant la prohibició de
tocar els productes.
Begudes alcohòliques i tabac
48. No es permet la venda de begudes alcohòliques a menors. El titular de la llicència ha de vetllar perquè les
Food Trucks senyalitzin de manera ben visible el següent missatge: “no es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques de cap mena a menors de 18 anys.” Aquest rètol tindrà un format mínim
de 30 cm d’amplada per 21 cm d’alçada per 2 mm de gruix i les lletres seran de caixa alta de 63 punts, en
compliment de la Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció
i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència i el Decret 32/2005 de 8 de març
que regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques,
49. No es permet la venda de tabac, d’acord amb l’establert a la llei 10/1991, de 10 de maig, de prevenció i as sistència en matèria de substàncies que poden generar dependència i la llei 28/2005, de 26 de desembre,
de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
50. Es prohibeix la promoció de begudes alcohòliques per a subministrar-ne i consumir-ne feta per mitjà
d’ofertes que s’anuncien amb noms com “barra lliure”, “2x1”, “3x1”, o altres de semblants, que incitin al
consum abusiu i il·limitat, d’acord amb la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en
matèria de substàncies que poden generar dependència.
51. També es prohibeix qualsevol forma de promoció o publicitat, que incitin, directa o indirectament, al
consum de begudes alcohòliques, especialment si són dispensades d’una manera il·limitada o
incontrolada (begudes gran format, litrones, ...), d’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Imatge
52. Complir la proposta d’imatge acceptada per l’Ajuntament. La proposta d’imatge ofertada pot ser objecte
de modificació previ acord entre ambdues parts.

Risc i ventura
53. L’activitat es realitza a risc i ventura del titular de la llicència.
54. En cas de suspensió de l’activitat per causes climatològiques o modificacions de la programació per part de
la Direcció de Cultura el titular de la llicència no tindrà dret a obtenir de l’Ajuntament de Mataró cap tipus
d’indemnització ni compensació. En tot cas si vol tenir cobert aquest risc haurà de contractar la corresponent
assegurança.
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Responsabilitats
55. El titular de la llicència haurà de respondre dels danys a tercers i a l’Ajuntament de Mataró que es puguin
derivar del funcionament del servei. A aquest efecte haurà d’acreditar que disposa de la corresponent
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per cada una de les Food Trucks, amb un import mínim de
150.300 euros.
56. L’AJUNTAMENT no es farà responsable dels desperfectes que es puguin ocasionar en les instal·lacions
del titular de la llicència ni dels deterioraments o robatoris que es puguin ocasionar en el seu material o
instal·lació. Aquest espai no disposarà de servei de vigilància.

Cessió
57. No s’autoritzarà la cessió de la llicència ni total ni parcialment.

Coordinació
58. El titular de la llicència serà el coordinador i màxim responsable de totes les Food Trucks que instal·li a
l’Espai Familiar, s’haurà de coordinar amb els tècnics de l’Ajuntament i serà l’interlocutor per resoldre les
qüestions relacionades amb la llicència atorgada. Aquest responsable haurà d’anar proveït de telèfon mòbil a càrrec del beneficiari de la llicència, estar disponible les 24 hores del dia, fins i tot en festius, tenir
experiència en la funció i plena capacitat resolutiva.

Segon.- D’acord amb la clàusula desena, punt 11 de les bases aprovades, el titular de la llicència ha
d’adquirir 250 gots solidaris de Santes 2019, per servir totes les begudes de les Food Trucks.
Tercer.- Condicionar l’atorgament al compliment per part del titular de la llicència a la condició següent:
“abans de la posada en servei del subministrament elèctric, l’instal•lador autoritzat per la Direcció de Cultura
verificarà el correcte estat de les instal•lacions d’acord amb les normatives vigents; si això no fos correcte,
l’instal•lador, d’ofici, procedirà a determinar les mesures necessàries per a la seva adequació, essent
aquestes, prèvia conformitat, a càrrec del titular de la llicència com a condició indispensable per poder tenir
el subministrament elèctric”
En el cas d’incompliment per part del titular de la llicència d’alguna de les condicions anteriors comportarà la
pèrdua de l’autorització.
Quart.- Condicionar l’atorgament de la llicència a que cada Food Truck aporti en el termini de 5 dies
hàbils des de la notificació d’aquesta llicència la pòlissa i el rebut de l’assegurança de responsabilitat
vigent amb la cobertura dels riscos derivats de l’exercici de l’activitat objecte de la llicència per un
import mínim de 150.300,00€.
Cinquè.- Comunicar el present acord als interessats i publicar al perfil del contractant.
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INFORME TÈCNIC
PROCÉS: Ocupació de la via pública: Organització d'actes
EXPEDIENT: 2019/000022715
ASSUMPTE: Informe tècnic de valoració de les propostes per l’atorgament de la llicència d’ocupació del
domini públic per exercir l’activitat de restauració amb Food Trucks a l’Espai Familiar de la Festa Major de
les Santes 2019

Antecedents
En data de 29 de maig de 2019 per Decret 4228/2019 de la Regidora delegada d’Urbanisme,
Desenvolupament Econòmic i Cultura es van aprovar les bases reguladores per l’atorgament de la llicència
d’ocupació del domini públic per exercir l’activitat de restauració amb Food Trucks a l’Espai Familiar de la
Festa Major de Les Santes 2019.
El dia 29 de maig de 2019 es van publicar al perfil del contractant les bases reguladores i es va obrir un
termini per presentar propostes que finalitzava el 13 de juny de 2019.
En el termini de presentació de sol·licituds, s’ha presentat únicament l’Associació Ralet, Art i Cultura.
L’oferta de l’Associació Ralet, Art i Cultura inclou 6 Food Trucks:

-Food Truck La Bona Pizza
-Food Truck The Craftsman
-Food Truck Rock’s Truck
-Food Truck Algo pasa con Meri
-Food Truck Noodle’s
-Food Truck Jesus Serrano Gallardo
La documentació presentada per Associació Ralet, Art i Cultura s’ha revisat i compleix tots els requisits
establerts a les bases, pel que es proposa l’atorgament de la llicència per exercir l’activitat de restauració
amb Food Trucks a l’Espai Familiar de la Festa Major de Les Santes 2019 a l’Associació Ralet, Art i Cultura,
amb les següents Food Trucks:

-Food Truck La Bona Pizza
-Food Truck The Craftsman
-Food Truck Rock’s Truck
-Food Truck Algo pasa con Meri
-Food Truck Noodle’s
-Food Truck Jesus Serrano Gallardo
1

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV6QSUD7ZE45TO5TUZIUO5BGBY

Data i hora

15/07/2019 13:51:01

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
GLÒRIA BRUSATI MASSAGUER (Directora de Cultura)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6QSUD7ZE45TO5TUZIUO5BGBY

Pàgina

1/2

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

D’acord amb les condicions establertes a les corresponents Bases reguladores de l’atorgament de la llicència
d’ocupació del domini públic per exercir l’activitat de restauració amb Food Truck a l’Espai Familiar de la
Festa Major de Les Santes 2019, tenint en compte:
- que abans de la posada en servei del subministrament elèctric, l’instal·lador autoritzat per la Direcció de
Cultura verificarà el correcte estat de les instal·lacions d’acord amb les normatives vigents; si això no fos
correcte, l’instal·lador, d’ofici, procedirà a determinar les mesures necessàries per a la seva adequació,
essent aquestes, prèvia conformitat, a càrrec del titular de la llicència com a condició indispensable per poder
tenir el subministrament elèctric
- que abans de l’inici de l’activitat, el titular de la llicència aporti el Certificat de seguretat d’assentament a
realitzar in situ per un enginyer
- que la quantitat de gots que haurà d’adquirir el titular de la llicència són 250 gots solidaris de Santes 2019
I, sempre i quan, compleixi i faci complir a les Food Trucks que aporta a l’Espai Familiar de Les Santes 2019
les següents condicions exercir l’activitat d’acord amb les condicions recollides a la proposta que ha
presentat i fins la superfície que li correspongui.
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