Formulari d’inscripció
DADES PERSONALS:
Nom

DNI

Adreça
CP

Població

Telèfon

E-mail

Modalitat de participació (marcar amb una X)

Balcó

Façana

RESUM BASES DEL CONCURS:
Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular el procediment de celebració d’un concurs de guarniment de balcons i
façanes amb plantes naturals i la concessió d’uns premis que serviran per promoure la participació ciutadana mitjançant
l’embelliment del nucli antic durant la celebració de la Festa Major de Sant Miquel que se celebrarà al municipi del 22 al 30
de setembre de 2018. L’objectiu final és que aquests guarniments es puguin mantenir el màxim de temps possible i així
embellir les façanes i balcons davant dels veïns i dels visitants.
Dotació econòmica dels premis
El concurs de guarniment de balcons i façanes de la Festa Major de Sant Miquel 2018 està dotat dels següents premis:
1r Premi popular al millor projecte de guarniment 300,00 € (import net)
2n Premi del jurat a la millor façana 200,00 € (import net)
3r Premi del jurat al millor balcó 100,00 € (import net)
Beneficiaris
El concurs està obert a tothom que disposi d’un habitatge a títol de propietari o d’arrendatari, amb balcó i façana que
reuneixin les condicions necessàries per a ser decorats, sense que això suposi un perill per a la integritat del propietari o
arrendatari de l’habitatge o la dels vianants, i es trobi dins el nucli antic de Mont-roig del Camp (C. de la Mare de Déu de la
Roca, C. d’Amunt, Costa dels Cavallers, C. de la Pica, Costa del Pare Pere Boronat, Costa del Menescal, C. del Call, Costa del
Vilà, Costa de Jacint Salvadó, Costa de l’Oriola, C. de l’Hospital, C. Major, C. del Bisbe Macià, C. de Josep M. Gran i Cirera, Pl.
de Mossèn Gaietà Ivern, C. de Sant Antoni, C. de la Murada, Pl. Joan Miró i C. de Francesc Riba i Mestre).
Així mateix, la seva decoració no pot transformar ni modificar el domini públic, i haurà d’estar acabada el dia 22 de setembre
de 2018 i mantenir-se, com a mínim, fins al 30 de setembre de 2018. La participació en el present concurs suposa l’acceptació
i autorització dels participants que l’organització pugui fotografiar i publicar a qualsevol mitjà les imatges dels balcons i
façanes guarnits, sense dret a percebre cap tipus de compensació.
Presentació de propostes
5.1. Per participar en el concurs, s’haurà d’aportar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OMAC) de Mont-roig, Ctra. de Colldejou,
s/n:
Fotocòpia del DNI
Adreça postal completa de l’habitatge decorat
Telèfon + correu electrònic de la persona de contacte
5.2. Termini de presentació:
La inscripció al concurs es pot fer des de la publicació d’aquestes bases al web municipal i fins al 21 setembre de 2018 a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OMAC) de Mont-roig del Camp, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. I a la seu
electrònica www.mont-roig.cat/seu-electronica

Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds per part del jurat
El jurat passarà per totes les llars per a fer-ne una valoració. Cada membre del jurat valorarà individualment els següents
paràmetres dels guarniments:
Sobre un total de 50 punts
10 punts per la bellesa
20 punts per l’originalitat
20 punts per la dificultat en l’elaboració/preparació
Modalitat especifica:
Façana (paret exterior de l’habitatge, balcons, finestres o qualsevol element que contingui)
Balcó (o finestres, si no hi hagués balcó)
Les valoracions individuals se sumaran per decidir el guanyador.
Criteris de valoració de les sol·licituds del vot popular
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp editarà unes butlletes on estaran indicats tots els balcons i façanes que participen, per
tal que els participants puguin votar el que considerin com a millor.
Aquestes butlletes es podran dipositar en urnes que es trobaran als actes de la III Mostra d’entitats, el diumenge 23 de
setembre i al VII mercat a l’antiga, els dies 29 i 30 de setembre de la Festa Major de Sant Miquel 2018, i a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OMAC) de Mont-roig del Camp.
Les votacions es podran fer des del dia 22 de setembre i fins al 30 de setembre. Posteriorment, el tècnic del departament de
festes, que actuarà com a secretaria de l’Ajuntament procedirà al recompte i aixecarà acta.
Concessió
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp resoldrà la convocatòria dels premis, d’acord amb el veredicte del Jurat constituït i
reunit a l’efecte entre totes aquelles propostes presentades.
També resoldrà, d’acord amb els vots emesos segons acta emesa pels tècnics del departament de festes de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp, del premi popular.
Jurat qualificador
El jurat estarà format per dos representants de l’empresariat local relacionats amb el paisatgisme urbà o la comercialització
de plantes d’ornament, i per dos representants de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Sra. Yolanda Pérez Díaz, Regidora d’Impuls Econòmic, Turisme i Ocupació
Sra. Núria Gassó Aragonès, de Vivers Gassó
Sra. Ester Solé Llevat, de Flors Ester
Sra. Cristina Caño Molluna, Tècnica de festes, que actuarà com a secretària.
El jurat farà la vista durant el cap de setmana 22 i 23 de setembre de 2018.

Signatura

____ de _______________ de 2018
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016
(RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que les seves
dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per poder gestionar la seva participació en el sorteig i, en cas que fos
guanyador, gestionar l’entrega del premi corresponent. En el cas de ser guanyador, vostè autoritza a que comuniquem les dades a les empreses
que ofereixen els obsequis per dur a terme l’entrega dels premis. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar
una reclamació davant l’autoritat de control, Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

