2n. Concurs d'embelliment de balcons, finestres i façanes Nadal 2021

1. OBJECTIU
L'Ajuntament de Llançà, organitza i programa el 2n. Concurs d'embelliment de
balcons, finestres i façanes amb motiu del Nadal de 2021.
L'objecte del concurs és incentivar la participació dels veïns en l'ornamentació
dels seus balcons i finestres amb motiu de la celebració del Nadal, ja que darrere
d'aquesta ornamentació hi ha una contribució ciutadana a la millora estètica dels
carrers i edificis del municipi de la qual podem gaudir tots, veïns i visitants.

2. PARTICIPANTS
Podrà participar en el concurs qualsevol persona major d'edat propietària,
arrendatària, o resident, empadronat o no, d’un habitatge del municipi de Llançà.
Es tindrà en compte en aquest concurs tots els habitatges: balcons, finestres i
façanes de pisos/cases que estiguin decorats amb motius nadalencs, amb la
única condició que la decoració sigui visible des del carrer, no es faci ús de
cap element de les instal·lacions o estructures municipals, i no suposi un
perill per a la integritat dels mateixos ni de la dels vianants.
La participació en aquest concurs és gratuïta.
Les presents bases estaran disponibles per als participants en la web oficial de l'
Ajuntament de Llançà: https://www.llanca.cat/

3. ÀMBIT TEMPORAL DEL CONCURS
El concurs començarà el 22 de desembre de 2021 i finalitzarà el 9 de Gener de
2022, ambdós dies inclosos

4. INSCRIPCIÓ
Per tal de concursar, s’haurà d’emplenar el full d’instància específica, que trobareu
a la pàgina web de l’Ajuntament de Llançà (www.llanca.cat). Aquesta instància
haurà d’anar acompanyada de fotografies del balcó, finestra o de la façana.

La inscripció es podrà fer:
-

Presencialment: Al registre general de l’Ajuntament (Av. Europa, 37), dins
l’horari de 9:00 a 14:00 hores. (s’aconsella cita prèvia).

-

Telemàticament: A través de la web municipal www.llanca.cat. En cas de
presentació electrònica, es recomana presentar la documentació en format
PDF.

Les inscripcions es poden presentar o enviar a partir del dia
desembre de 2021, assenyalant:
-

13 de de

Nom i cognoms, edat, adreça de la balconada, finestra o de la façana,
telèfon, i adreça de correu electrònic si disposa d'ella. (Imprescindible per
poder notificar als guanyadors).

La data límit d'inscripció serà el dia 22 de desembre de 2021 , a les 14:00
hores.
El fet de no
adjuntar les fotografies, comportarà quedar descartat
directament de la selecció.
Un cop feta la inscripció es facilitarà un distintiu a cada participant que haurà de
ser exhibit en un lloc del balcó/finestra/façana que sigui visible a tothom.
Aquest distintiu s’haurà de venir a recollir a l’Ajuntament els dies 20,21 i 22 de
desembre de 2021, en horari de les 9.00h a les 14.00h.

5. TEMÀTICA:
La temàtica del concurs ha de reflectir l’esperit nadalenc.
6. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS
El concurs es celebrarà entre els dies 22 de desembre 2021 i 9 de gener 2022
(ambdós inclosos) que és el termini en el qual els balcons, finestres i façanes
han d'estar ornamentats.

Els elements utilitzats per a l'ornamentació de balcons, finestres i façanes, es
deixen a lliure elecció dels veïns, però sempre respectant els vials, voreres i
entrades a habitatges d’altres veïns.
L'ornamentació ha d'estar ben subjectada a l'estructura de la balconada, finestra
i / o façana, sense que la seva ubicació posi en risc la seguretat, assegurant
qualsevol element penjat o col·locat sobre qualsevol estructura que pogués
precipitar-se per efecte de vent o altres, fent-se responsable la persona inscrita en
el concurs de qualsevol accident originat per la caiguda d'algun element o part
d'aquest a la via pública.
El dia 17 de gener de 2022 es donarà a conèixer el resultat del concurs a través
de les xarxes socials municipals.
Tots els guanyadors/res, podran bescanviar els premis, mitjançant consumició,
fins al 30 d’abril de 2022.
7. PROCEDIMENT:
Un cop finalitzat el termini de presentació de propostes. Els membres del Jurat
faran una passejada pels carrers participants i faran una valoració en funció dels
criteris indicats.
Un cop emès el veredicte del Jurat, aquest haurà de ser elevat a la Junta de
Govern Local, per a la seva aprovació, si escau.

8. JURAT
El Jurat estarà format per:
• Dos membres en representació de l’Ajuntament de Llançà
• Dos membre en representació de l’Associació de Comerciants de Llançà
La composició del jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho.
El veredicte serà inapel·lable. El jurat es reserva la facultat de de declarar el premi
desert.
En el cas que algun membre del jurat sigui el titular d’un dels balcons, finestres o
façanes, es designarà a un substitut.

9. CRITERIS DE VALORACIÓ
El Jurat qualificador basarà el criteri de la seva puntuació en:
o Originalitat i creativitat de la composició, fins a 2 punts
o Qualitat ornamental, fins a 2 punts
o Harmonia del conjunt, disseny, fins a 2 punts
o Laboriositat, fins a 2 punts
o Ús de materials reutilitzat, fins a 2 punts.
o Altres (com il·luminació), fins a 2 punts

10. PREMIS
Per aquesta convocatòria es preveu una dotació econòmica màxima de 600 €. Hi
haurà un màxim de sis guanyadors.
Cada premi serà de 100 €, per gastar, en productes dels establiments de
l’Associació dels comerciants de Llançà, més un diploma acreditatiu.

11. DRETS D’AUTOR
Les persones participants cedeixen a l’ajuntament de Llançà els drets d’imatge,
reproducció i difusió pública relacionats amb el concurs, pel seu ús, exhibició,
reproducció, difusió pública.

12. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
La participació en el concurs comporta el ple coneixement i l’acceptació
d’aquestes bases i del resultat de les votacions del jurat.
L’ajuntament, com a entitat organitzadora, es reserva la facultat de resoldre
qualsevol imprevist.
Les bases del el 2n. Concurs d'embelliment de balcons, finestres i façanes amb
motiu del Nadal de 2021, estan dipositades i disponibles a l’Ajuntament de Llançà
i també es poden consultar a la web www.llanca.cat .

13. INFORMACIÓ ADICIONAL
Ajuntament de Llançà - 972 38 01 81
oac@llanca.cat

