BASES PEL SORTEIG DE LA “RUTA DE LA TAPA” AMB MOTIU DE LA
FESTA MAJOR DE SANT JOAN DESPÍ/2022.

Aquestes Bases tenen com a finalitat regular les condicions i el procediment a seguir
per al sorteig de la “Ruta de la Tapa” que farà l’ajuntament de Sant Joan Despí en el
marc del programa de Festa Major 2022, del 23 al 26 de juny.

1.- OBJECTE
Té com a objectiu afavorir el desenvolupament econòmic de la ciutat, promoure
iniciatives per dinamitzar l’àmbit de comerç i serveis locals, promocionar la gastronomia
de qualitat i fomentar la participació ciutadana, amb projectes com l’organització de la
Ruta de la Tapa de Festa Major 2022 amb els establiments de restauració del municipi.
2.-DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
L’activitat consisteix en una ruta gastronòmica per diversos establiments de restauració
de la ciutat, que ofereixen la degustació d’una tapa singular acompanyada d’una beguda
per 3,50 € .

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Ser més gran de 18 anys

4.- TERMINI LA PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS I SORTEIG
La participació a la ruta de la tapa s’iniciarà el 23 de juny de 2022 a les 12:00h i finalitzarà
el dia 26 de juny de 2022, a les 24:00h.

5.- PROCEDIMENT
S’ha organitzat un: SORTEIG ENTRE LES BUTLLETES ENTREGADES VOTANT LA
MILLOR TAPA
El procediment per escollir la MILLOR TAPA de la X Ruta de la tapa de Festa Major,
consisteix en la votació de les persones que recullin els seus “passaports” de la Ruta de
la Tapa a qualsevol dels establiments participants i que obtinguin els tres segells, de
establiments diferents, necessaris per completar la ruta.
D’entre totes les butlletes dipositades s’extraurà una a l’atzar el dia 1 de juliol de
2022, que serà la guanyadora d’una degustació valorada en 100€, i és podrà utilitzar a

qualsevol dels establiments adherits a la X Ruta de la Tapa de Festa Major fins el 31 de
desembre de 2022.

Forma de participació
La convocatòria i les bases d’aquest concurs es publicaran al web www.promodespi.cat
Alhora, qualsevol persona podrà accedir a traves d’un codi QR que apareix la publicitat
de la ruta a veure tota la informació relativa a la ruta i els establiments participants.
Per participar en el sorteig, els participants hauran de tenir en compte el següents punts:
- La butlleta ha d’estar completa i disposar dels tres segells d’establiments
col·laboradors diferents, abans de disposar la butlleta a la urna, de manera que el vot i
la butlleta siguin vàlides.
- Especificar el número de la MILLOR TAPA
- Es podran dipositar a les urnes tants “passaports” complerts, com rutes s’hagin fet.

El Sorteig
Mètode: extracció a l’atzar d’una butlleta a través de mà innocent i davant de 3 membres
de Promodespí, un membre de l’Associació de comerciants Activa Despí i obert a qui
vulgui ser-hi present.
Dia: 1 de juliol de 2022 a les 13.30h. Lloc: Departament de Promoció Econòmica,
Ajuntament de Sant Joan Despí (John F. Kennedy, 8 Sant Joan Despí)

Comunicació del guanyador/a del sorteig i de la millor tapa
El guanyador/a rebrà notificació personal per part de Promodespí, un cop s’aixequi acta
amb el resultat final de la votació.
Tant el guanyador de la degustació com l’establiment escollit com elaborador de la Millor
Tapa, sortiran a la publicació municipal “El Butlletí de Sant Joan Despí”.
El guanyador tindrà 5 dies per acceptar el seu premi. En cas de renuncia del guanyador,
i/o la impossibilitat de contacte amb ells, es contactarà amb el suplent, el qual també
tindrà 5 dies per acceptar el premi. Si el suplent renuncia al premi i/o es impossible
contactar amb ell, el sorteig quedarà desert.

5.-PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals:
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals.Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics,
compliment d’obligació legal.
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí.
Finalitat del tractament: Campanya de dinamització comercial.
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les
dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana:
Camí del Mig, 9. 08970 Sant Joan Despí.

Informació addicional: ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web
www.sjdespi.cat – Protecció de dades

8.-REGLAMENTACIÓ
Per a tota qüestió de litigi que s’esdevingui d’aquesta promoció i de la interpretació i/o
aplicació de les presents bases, tant Promodespí com els participants se sotmeten, per
a la dilucidació de quantes qüestions poguessin derivar-se’n de la present autorització
a la Jurisdicció Contenciós Administrativa de Barcelona.

