
 

JGL 17/7/2017 

 
El secretari  (e f ) de l´Ajuntament de la Garriga, Joaquim Rosell i López 

 
CERTIFICO: 
Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària del dia 17 de juliol de 2017, i segons consta 

a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent: 

 
 
32.Modificació del resultat del sorteig i atorgament de 3 llicències d’ús privatiu per a la 
instal.lació de food trucks a la zona de concerts de nit de la festa major del 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis a les persones. Joventut 

Antecedents: 

Vist que aquest any 2017, d’acord amb les bases aprovades, es van presentar per participar en el 

concurs pel sorteig de tres places per instal· lar 3 food trucks  dins el marc de la Festa Major els 

dies 27, 28 i 29 de juliol, a la zona de concerts de nit les següents empreses,  

 

- La Creperia: A.S.M. 

- Stop and food 

- Churrería Ramos 

- American Hot Dogs 

 

Vistes les condicions que es recollien a les bases, en les quals es deia que s’establirien tres 

categories diferents: Entrepans, pizzez i empanades i creps i pastissos dolços i que s’atorgarà 

una plaça per cada categoria. 

 

Vist que només hi havia un food truck de la categoria creps i pastissos dolços, per tant a aquest 

se li va atorgar directament la plaça. 

 

Vist que a la categoria “Entrepans” s’havien presentat 3 remolcs i només hi havia dues 

llicències disponibles, en data 8 de juny es va procedir al sorteig de dites places,  que els 

resultats varen ser els següents segons es desprèn de l’acta del sorteig: 

 

“Els guanyadors de les dues places han estat respectivament: Stop and food i Churrería 

Ramos” 

 

Vist que, per tant, van obtenir la plaça per a la instal·lació de 3 food trucks a la zona de nits de 

concerts de festa major els dies 27, 28 i 29 de juliol les següents empreses: 

 

- La Creperia: A.S.M. 

- Stop and food 

- Churrería Ramos 
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Vist que amb posterioritat els propietaris de “Stop and food” van notificar per correu electrònic, 

en data 22 de juny, que renunciaven a la llicència donat que no podien fer el servei per les dates 

indicades, sense que manifestessin de forma oficial aquest desistiment com se’ls havia reclamat. 

 

Vist que han passat més de 10 dies d’aquest correu electrònic, i era urgent modificar l’acord 

d’atorgament de les places ja que amb posterioritat s’havien d’atorgar les preceptives llicències 

ja que s’acosta la data de muntatge. 

 

Vist que l’àrea de Joventut proposa que s’autoritzin les següents food trucks: La Creperia, 

Churrería Ramos i American Hot Dogs a instal· lar cadascuna d’elles els food trucks i/o remolcs 

a l’espai de les activitats de Festa Major que es realitzaran al camp situat a l’avinguda Sant 

Esteve s/n de la Garriga els dies 27, 28 i 29 de juliol, i que es requereixi a les mateixes que 

sol34licitin l’ocupació de via pública pels dies esmentats. 

 

Per tot això, 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Modificar el resultat de l‘acta del sorteig de les tres places per instal·lar food 
trucks a la Festa Major els dies 27, 28 i 29 de juliol a l’avinguda de Sant Esteve de 
la Garriga a causa del desistiment de l’empresa Stop and food en els termes 
següents: . 

 
Les empreses amb la plaça definitiva seran: 
La Creperia, 
 Churrería Ramos  
American Hot Dogs  
 

2. Notificar el present acord a les persones interessades advertint-los que de forma 
immediata han de sol3licitar la llicència d’ocupació de via pública corresponent. 

 

 

 

I perquè consti i assorteixi els efectes que correspongui, lliuro la present d’ordre i amb el 

vistiplau de l’Alcaldessa. 

 

Vist i plau 

Sra. Meritxell Budó Pla  
Alcaldessa  

 

A la Garriga 

(Signatura electrònica al peu de la pàgina) 
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