BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER
LA GESTIÓ DE LA FOOD TRUCK, LA TARTANA DE LES VALLS, PROPIETAT
DE L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

1r. Objecte .És objecte de la present convocatòria el procés de contractació d’una persona física o
jurídica per la promoció i comercialització de producte local, a través d’una Food-Truck,
propietat de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, d’ara endavant ALRGB. En el
període comprès entre el 21 de febrer de 2022 i el 31 de desembre del 2023.
2n. Modalitat i adjudicació .És un contracte de serveis que s’adjudicarà per concurrència competitiva a la persona
física o jurídica que obtingui més puntuació en els criteris d'adjudicació que s'estableixen
en aquestes bases.
3r. Durada .El termini del contracte serà el comprés entre el 21 de febrer de 2022 i el 31 de desembre
del 2023.
La Food Truck la qualifiquem com a espai test. Així doncs, a part de promocionar i donar
a conèixer producte local vol ser una plataforma de llançament per aquells emprenedors
que volen testar el seu model empresarial en un entorn d’acompanyament i orientació
professional. Per aquest motiu, la persona física o jurídica seleccionada no podrà superar
4 anys d’adjudicació.
4rt. Obligacions de l’adjudicatari .L’adjudicatari assumirà les següents obligacions directament vinculades amb l’objecte
del contracte :
-

-

-

Tramitar i obtenir al seu càrrec, si escau, els permisos, les autoritzacions i les
llicències administratives adients, que requereixin els municipis, per al
desenvolupament de l’activitat de la Food Truck .
Garantir que tot el personal que manipuli aliments disposi de la formació adequada
en higiene d’aliments d’acord amb l’activitat laboral que desenvolupi d’acord amb
Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril del 2004,
amb el qual s'estableixen una sèrie de normes generals destinades als operadors
d'empresa alimentària en matèria d'higiene dels productes alimentaris.
Complir amb el Reglament (UE) 1169/2011, també conegut com a 'Llei d'Informació
Alimentària' o d'Al·lèrgens, per la qual s'estableix que tot operador alimentari està
obligat a informar sobre els al·lèrgens presents als seus productes mitjançant un
sistema que permeti identificar-los clarament.
Comprar sempre que es pugui producte agroalimentari local del la marca de garantia
del “Producte del Ripollès” i de producte agroalimentari local de la Vall del Ges, Orís
i Bisaura i es realitzarà de la següent manera:
- Les compres del producte de la marca de garantia del “Producte del Ripollès”
es realitzaran directament als productors/elaboradors de la marca. Es
mantindrà informada a l’Associació de Producte del Ripollès, gestionada per
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, de les gestions amb els
proveïdors.

-

- Les compres del producte de la Vall del Ges, Orís i Bisaura es faran de forma
directa als productors/elaboradors de l’esmentat territori.
L’adjudicatari haurà de demostrar aquestes compres a l’Associació (ALRGB), al
tancament d’un any natural, amb l’aportació de les factures corresponents.
- Realitzar de forma acurada la separació i tractament de residus i aplicar bones
pràctiques en la separació i lliurament de cada subproducte o residu, als contenidors
corresponents
- Subscriure amb una entitat asseguradora una pòlissa de Responsabilitat Civil, que
cobreixi els possibles danys que es poguessin derivar, de l’activitat que es durà a
terme amb la Food_Truck.
- A l’interior de la Food-Truck no es podrà fumar, en cap cas ni zona.
- Complir el que fixa la Llei 1/1998, de política lingüística, pel que fa a l’ús del català
en les comunicacions internes i externes, en l’atenció públic, la retolació i la
senyalització.
- Exposar al públic els preus vigents i els corresponents fulls de reclamació
- En cap cas es podrà modificar la serigrafia de la Food-Truck.
- Caldrà passar informació referent a l’assistència de fires i/o esdeveniments que es
portin a terme amb la Food-Truck “La Tartana de les Valls”, com a mínim un cop al
mes. L’Associació es reserva el dret de fer publicitat i difusió de la Food-Truck a
través de les pàgines web següents : www.latartanadelesvalls.cat i
www.ripollesgesbisaura.org
- Permetre l’accés del personal de l’ALRGB per a inspeccionar o comprovar l’estat de
la Food Truck, si així ho creu convenient l’ALRGB.
- Conservar la Food Truck en bon estat de neteja, i apte per al destí que se li vol donar.
- Realitzar, al seu càrrec, les inversions de condicionament i adequació de la Food
Truck si es considera necessari, sota la autorització prèvia de l’ALRGB.
- Retornar la Food Truck en el mateix estat en què es va rebre, quan es produeixi
l’extinció d’aquest conveni, que no podrà superar el mes posterior a la data de la seva
finalització.
- Assumir, per tot el període de vigència del conveni, la responsabilitat pels riscos que
es puguin ocasionar la Food Truck, objecte de la cessió d’ús, així com qualsevol dany
a tercers que es pugui produir per a la seva destinació a la finalitat prevista.
- L’adjudicatari no podrà traspassar ni cedir, onerosament, l’ús a tercers, en tot o en
part, de la Food Truck
- La publicitat que es pugui dur a terme, de la seva activitat portarà el nom de : “La
Tartana de les Valls” .
- Complir amb la legislació vigent en termes de publicitat (Llei 29/2009 de 30 de
desembre, per la que es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la
publicitat per la millora de la protecció dels consumidors i usuaris). Amb la finalitat
d’informar correctament i precisa al consumidor i no concorre a publicitat enganyosa.
- Fer-se càrrec del lloguer de la nau i/o garatge que s’escaigui, per la Food Truck.
Fer-se càrrec de l’import de sinistre, en cas d’accident, de la part que no cobreixi
l’assegurança del vehicle, contractada per part de l’Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura.
5è. Obligacions de l’ALRGB .Essent l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura la propietària de la Food Truck,
l’ALRGB assumirà el cost de l’assegurança del vehicle així com les despeses
relacionades amb les revisions pertinents del vehicle.
6è. Facultats de l’ALRGB.L’ALRGB, com a titular del vehicle/equipament, es reserva la facultat d’inspeccionar i
comprovar en qualsevol moment, i sense necessitat de cap avís previ, la qualitat dels
serveis i llur correcte funcionament.
Així mateix, l’ALRGB ostenta la facultat d’interpretar el contracte, modificar- lo per raons

justificades d’interès públic, i resoldre els dubtes que sobre el seu compliment puguin
sorgir.
7è. Presentació de sol·licituds.Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives, hauran de sol·licitar-ho
mitjançant instància a Seu Electrònica de l’entitat, la seu electrònica de l’Associació
Leader Ripollès Ges Bisaura. http://www.ripollesgesbisaura.org/
Les instàncies per prendre part en la selecció, en què les persones aspirants declaren
que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la convocatòria
s’adreçaran al president de l’Associació en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci. Es
presentaran abans del dia 11 de febrer a les 14:00h.
Les instàncies hauran d'anar acompanyades dels següents documents:
•

DNI de l'aspirant, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat.

•

Títol acreditatiu d’Ensenyament ESO o equivalent.

•

Carnet de conduir.

•

Carnet de manipulador d’aliments.

8è. Admissió d’aspirants.Acabat el termini de presentació d'instàncies, s’aprovarà la llista d'aspirants admesos i
exclosos, que es farà pública en el tauler d'anuncis de l'Associació i a la pàgina web
www.ripollesgesbisaura.org. La resolució que aprovi la llista d’aspirants admesos i
exclosos determinarà el lloc, la data i hora de constitució del Tribunal Qualificador i del
començament del procés selectiu.
9è. Valoracions .VALORACIÓ DE MÈRITS
•

Coneixement del territori. (màx. 10 punts)

•

Coneixement del producte local. (màx. 10 punts)

•

Experiència en el sector de la restauració (màx. 10 punts)

•

Experiència en restauració col·lectiva (màx. 5 punts)

•

Experiència en assistència a Fires. (màx. 5 punts)

•

Capacitat comunicativa (màx. 5 punts)

•

Formació en manipulació d’aliments (màx. 5 punts)

•

Presentació projecte gestió, que haurà d’incloure: (màx.10 punts)

o

Objectiu

o

Proposta de dinamització

o

Proposta de servei

o

Proposta de productes

o

Política de preus

o

Proposta APPCC (pla de neteja, adhesió a guia pràctica d’higiene per la
restauració mòbil )

o

Propostes mediambientals

o

Altres propostes

ENTREVISTA (màxim 20 punts)
Consistirà en mantenir un diàleg amb els aspirants per tal d'avaluar l'adequació dels
mateixos a les característiques específiques del lloc de treball. Es valorarà també,
Capacitat resolutiva, iniciativa i autonomia, el coneixement del territori i del teixit productiu.
10è. Puntuació final .Finalitzada la qualificació dels aspirants i un cop establerta la puntuació final, el Tribunal
publicarà al taulell d'anuncis de l’Associació la llista d'aprovats per ordre de puntuació i
elevarà a l’òrgan competent per a la seva aprovació.
L'aspirant o aspirants hauran de presentar a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
en el termini màxim de deu dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la llista
d'aprovats, i sense requeriment previ, els documents i requisits que es requereixin.
La manca presentació de l'esmentada documentació en temps i forma, excepte els
supòsits de força major, o bé si en presentar-ne la mateixa es comprovés que no
compleix els requisits assenyalats a la base especifica segona, comportarà la pèrdua
del dret a ser nomenats i l'anul·lació de les seves actuacions sens perjudici de la
responsabilitat en la que pugui haver incorregut per falsejar la sol·licitud inicial. En
aquest casos, l'autoritat convocant a proposta del tribunal podrà nominar l'aspirant
exclòs amb més bona puntuació final, sempre que hagi superat el procés de selecció.
11è.- Tribunal qualificador.La composició del Tribunal Qualificador vindrà determinada per un president i tres
vocals. La designació del mateix es realitzarà en el moment de dictar la resolució d’
admesos i exclosos.
12è.- Resolució d’incidències.El Tribunal quedarà facultat per resoldre els dubtes i incidències que es presentin per al
bon ordre del procediment.

