
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Promoció Económica

EXP. 2023/95   

TÍTOL CONVOCATÒRIA: CONCURS DE CUINA LLAVAMASTERXEF 2023

CODI BDNS:

Bases Reguladores: Bases Reguladores per a la concessió de premis de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres per a concursos d’activitats i/o projectes cultural, juvenils, socials i esportius.

Objecte: Concurs de l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme que tindrà lloc el dissabte
15 d’abril de 2023, dins la Festa del Pèsol, de 17 a 20 h, dins el parc de Ca l’Alfaro, per promoure l’activitat
econòmica i la promoció dels productes típics de Llavaneres.

Aplicació pressupostària: 4311 48966

Import màxim convocatòria: 400,00 €

Procediment de concessió: Concurrència competitiva.

Participants: Qualsevol persona que vulgui participar i reuneixi els requisits específics de la categoria de
participació a la qual s’inscriu. La participació pot ser individual o en grups d’un màxim de 3 persones sota la
direcció d'un capità o capitana.

Categories de participació i premis: S’estableixen dues categories i quatre premis de 100,00 € repartits
de la següent manera:

a) LLAVAMASTERXEF: Adreçat al públic en general. La participació pot ser individual o en grups d’un
màxim de 3 persones, 2 de les quals han de ser més grans de 16 anys. S’estableixen 3 premis:

1r Premi: Plat estrella (100,00 €)
2n Premi: Plat de Pèsol garrofal (100,00 €)
3r Premi: Les bones postres (100,00 €)

b) LLAVAMASTERXEF JUNIOR: Adreçat  a infants  fins a 15 anys.  L'equip  ha d'estar  format  per 3
persones, 2 de les quals han de ser necessàriament nens o nenes d'edat igual o inferior a 15 anys.
S’estableix un únic premi:            

4t Premi: Llavamasterxef Júnior (100,00 €)
Barems:
1a Prova: Plat estrella. Cada participant haurà de portar el seus propis estris i ingredients per poder lluir-se i
elaborar els seu "plat estrella" amb un límit de temps. Perquè el plat entri a concurs cal lliurar al jurat un
document amb explicació detallada de la recepta i dels ingredients emprats.

2a  Prova: Plat  amb  Pèsol  garrofal.  L'organització  subministrarà  els  pèsols  als  participants.  L'equip,
lliurement, a partir de receptes i materials propis, haurà de preveure i portar els ingredients necessaris i els
estris de cuina per elaborar el plat amb un límit de temps. Perquè el plat entri a concurs cal lliurar al jurat un
document amb l’explicació detallada de la recepta i dels ingredients emprats.

3a Prova:  Les bones postres. Com bé indica el seu nom, es tracta d’una dolça creativitat en mans dels
concursants, que també hauran de portar els ingredients i els estris necessaris per elaborar el plat amb un
límit de temps. Perquè el plat entri a concurs cal lliurar al jurat un document amb explicació detallada de la
recepta i dels ingredients emprats.

Inscripcions i termini: La inscripció al concurs és gratuïta i es podrà tramitar a través del formulari que es
publicarà al web municipal (www.ajlllavaneres.cat  )   l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins al
divendres 7 d’abril de 2023 a les 15 h del matí.
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Els concursants s’hauran de presentar a les 16.30 h del dissabte 15 d’abril de 2023 a l’entrada de l’edifici
municipal de  Ca l’Alfaro, i s’hauran d'identificar amb el número d’inscripció.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases.

Òrgan de Resolució i forma de pagament: Un jurat format per persones relacionades amb el món de la
restauració i del Pèsol garrofal de Sant Andreu de Llavaneres emetrà el veredicte, que es farà públic el
diumenge 16 d’abril de 2023, a les 12.30 h, en el parc de Ca l’Alfaro, amb motiu de la 23a Festa del Pèsol,

El  jurat  es  reserva  la  facultat  de  resoldre  qualsevol  aspecte  no  previst  en  aquesta  convocatòria  i
especialment a declarar algun dels premis desert. El seu veredicte serà inapel·lable.

Vista  la  resolució  del  jurat,  la  Junta  de  Govern  Local  aprovarà  la  despesa  corresponent  a  favor  dels
guanyadors.

El pagament del premi es farà per transferència bancària al número de compte que figuri en el formulari
d’inscripció, i que en el cas dels menors de 16 anys, haurà de ser del pare, mare o tutor/a legal.

Règim Jurídic i Publicitat: Els premis atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a la Llei
General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa que la desenvolupa, i en el seu
compliment els atorgaments seran degudament informats a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

En compliment de la normativa fiscal vigent, aquests premis estaran sotmesos a retenció, si s’escau, i seran
degudament informats en el model 190 de l'Agència Tributària. 

En tot cas, el que no quedi detallat en aquesta convocatòria s’atendrà a les bases que regulen la concessió
de premis de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a concursos d’activitats i/o projectes culturals,
juvenils, socials i esportius.

L'acceptació del premi comporta el coneixement del règim jurídic aplicable.
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