ELECCIÓ DE LA PUBILLA I L’HEREU DE MONT-ROIG DEL CAMP
a) Els/les aspirants hauran de tenir un mínim 16 anys o fer-los durant el transcurs
de l’any en curs. Estar empadronat/ada a Mont-roig del Camp. I els/les aspirants
es presentaran en representació d’una entitat del municipi.
b) La publicació al concurs es pot fer des de la publicació d’aquestes bases i fins al
4 de maig a la seu electrònica municipal www.mont-roig.cat/seu-electronica.
c) Tots els aspirants, hauran de gravar la seva presentació en horitzontal i un màxim
de 30 segons. I, hauran d’enviar-lo al correu electrònic de festes@mont-roig.cat
del 4 al 8 de maig. El departament de Festes es posarà en contacte amb cada
aspirant i marcarà les directrius que siguin necessàries. Es publicarà el vídeo a
través del perfil públic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp de la xarxa social
Facebook, la setmana de l’11 de maig.
d) El vot popular es podrà fer des del dia de la publicació del vídeo i fins al dia 14 de
maig. En aquest termini la ciutadania podrà emetre el seu vot popular a través del
mateix canal. A l’aspirant que obtingui més vots populars, se li sumaran 5 punts
al recompte final.
e) Cada membre del jurat atorgarà fins a un màxim de 6 punts a repartir entre les
candidates i també fins a un màxim de 6 punts a repartir entre els candidats,
d’acord a una de les dues opcions a escollir:
a. Opció A: 3 punts, 2 punts i 1 punt (a repartir entre tots/es els/les aspirants).
b. Opció B: 3 punts, 1 punt, 1 punt i 1 punt (a repartir entre tots/es els/les
aspirants).
El jurat no podrà votar a la pubilla i/o l’hereu que representi la seva entitat.
Les valoracions individuals se sumaran i qui obtingui la major puntuació
serà el guanyador i la guanyadora del certamen, tenint en compte el vot
popular. Aquestes votacions seran lliurades per cada membre del jurat de
forma individual al correu electrònic de festes@mont-roig.cat des de la
publicació del vídeo i fins al 14 de maig.
f)

L’Ajuntament de Mont-roig resoldrà la convocatòria del concurs, d’acord amb el
veredicte del jurat i els vots emesos pel vot popular. El resultat es farà públic el
dia 15 de maig a través del perfil públic de la xarxa social Facebook i la pàgina
del web municipal.

g) El jurat actuarà amb discrecionalitat tècnica i estarà facultat per resoldre qualsevol
incidència que es pugui produir i no estigui prevista en aquestes bases.
h) Protecció de dades: de conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE)
2016/679 de 27 d'abril de 2016, les dades personals proporcionades són
confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Montroig del Camp, amb la finalitat de participar en la “selecció de la pubilla i hereu
2020” tret que es manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant
un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: carretera de
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Colldejou, s/n – 43300 Mont-roig, o bé enviant-ho per correu electrònic:
dpd@mont-roig.cat.
i)

Drets d’imatge: Els participants en la “selecció de la pubilla i hereu 2020”
atorguen el consentiment per transmetre les seves dades personals, fotografies i
vídeos a través dels mitjans de comunicació i difusió identificats en les bases de
la “selecció de la pubilla i hereu 2020”.

j)

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es reserva el dret a publicar el nom i la
foto dels seleccionats. De la mateixa forma tots els participants de la “selecció
de la pubilla i hereu 2020” atorguen el consentiment a l’Ajuntament de Montroig del Camp per la publicació de les fotografies “Pubilla i Hereu 2020” per a
poder publicar-los a través dels mitjans de comunicació i difusió habituals de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

k) L’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors
significa l’exclusió del dret de participació o bé, si s’escau, l’anul·lació per part de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp de la concessió del premi.
l)

El fet de participar en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases, sense
reserva d’excepció.
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