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Bases reguladores de l’Elecció de la Pubilla i l’Hereu de Mont-roig del Camp. 
 
Primera.- Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular el procediment de celebració d’un 
concurs de l’elecció de la Pubilla i l’Hereu de Mont-roig, que servirà per promoure la 
participació ciutadana i l’associacionisme, i que l’elecció se celebrarà l’11 de maig de 
2019. 
 
Segona.- Requisits 
 
Per poder participar en l’Elecció de la Pubilla i l’Hereu de Mont-roig del Camp caldrà 
reunir els requisits següents:  
 

- Els/les aspirants hauran de tenir un mínim 16 anys o fer-los durant el transcurs 
de l’any en curs.  

- Estar empadronat/a a Mont-roig del Camp.  
- Els/les aspirants es presentaran en representació d’una entitat del municipi.  

 
Tercera.- Inscripcions 
 
El període d’inscripció al concurs es pot fer des de la publicació d’aquestes bases a la 
seu electrònica municipal i fins l’1 de maig del present any a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OMAC) de Mont-roig del Camp i de Miami Platja o sota qualsevol de les 
formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en horari de 9 a 14 hores, de 
dilluns a divendres. I a la seu electrònica www.mont-roig.cat/seu-electronica 
 
Quarta.- Criteris de selecció  
 
Cada membre del jurat atorgarà fins a un màxim de 6 punts a repartir als candidats i 
candidates d’acord a la següent distribució:  
 

- Opció A: 3 punts, 2 punts i 1 punt. 
- Opció B: 3 punts, 1 punt, 1 punt i 1 punt. 

 
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.    
 
Cinquena.- Criteris de valoració del vot popular  
 
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp editarà un vídeo dels aspirants que hi participen, 
per tal que la ciutadania pugui votar al millor aspirant.  
 
Aquest vídeo es publicarà a través del perfil públic de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp de la xarxa social Facebook, 9 i 10 de maig.  
 
Les votacions es podran fer des del dia de la publicació del vídeo fins el dia 10 de 
maig. En aquest termini la ciutadania podrà emetre el seu vot popular a través del 
perfil públic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp de la xarxa social Facebook.  
 

http://www.mont-roig.cat/seu-electronica
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Posteriorment, els tècnics dels departaments de comunicació i festes, que actuaran 
com a secretaris de l’Ajuntament en les votacions de Facebook, procediran al 
recompte i aixecaran acta.  
 
A l’aspirant que obtingui més vots populars, se li sumaran 5 punts al recompte final.  
 
Sisena.- Concessió  
 
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp resoldrà la convocatòria del concurs, d’acord amb 
el veredicte del Jurat constituït i reunit a l’efecte entre tots els aspirants presentats. 
 
També resoldrà, d’acord amb els vots emesos segons acta emesa pels tècnics dels 
departament de comunicació i festes de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el 
concurs mitjançant vot popular.  
 
Setena.- Jurat qualificador 
 
El jurat estarà format per les pròpies entitats participants i la Tècnica de festes de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, que actuarà com a secretària.   

 
Vuitena.- Resolució d’incidències 
 
El jurat actuarà amb discrecionalitat tècnica i estarà facultat per resoldre qualsevol 
incidència que es pugui produir i no estigui prevista en aquestes bases.  
 
El seu veredicte serà inapel·lable i irrevocable. 
 
Novena.- 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 Mont-roig del Camp, amb la finalitat de 
participar en la “l’Elecció de la Pubilla i l’Hereu de Mont-roig del Camp” 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 : Crta. Colldejou, s/n – 43300 Mont-roig, o bé 
enviant-ho per correu electrònic: dpd@mont-roig.cat. 
 
Desena.- Drets d’imatge 
 
Les participants en l“Elecció de la Pubilla i l’Hereu de Mont-roig del Camp” 
atorguen el consentiment per transmetre les seves dades personals, fotografies i 
vídeos per els mitjans de comunicació i difusió identificats en les bases de la 
“l’Elecció de la Pubilla i l’Hereu de Mont-roig del Camp”. 
 
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es reserva el dret a publicar el nom i la foto de 
les persones selecionades. De la mateixa forma tots els participants de “l’Elecció de 
la Pubilla i l’Hereu de Mont-roig del Camp” atorguen el consentiment a 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp  per la publicació de les fotografies realitzades 
en la festa de la “l’Elecció de la Pubilla i l’Hereu de Mont-roig del Camp” per a 
poder publicar-los pels mitjans de comunicació i difusió habituals de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp. 
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Onzena.- Incompliment de les bases 
 
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.  
 
Dotzena.- Publicació de les bases  
 
Les bases es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.  
 
Tretzena.- Acceptació de les bases 
 
El fet de participar en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases, sense reserva 
d’excepció.  
 
 
 
 
 
 
 
 


