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BASES REGULADORES DEL CONCURS D’ENGALANAMENT DE CARRERS, 

BALCONS I APARADORS COMERCIALS DURANT ELS DIES DE LA FESTA 

MAJOR D’ESTIU DE VILA-SECA 2021 

Primera.- Objecte de la convocatòria 

 

L’objecte d’aquestes bases específiques és regular el procediment de celebració d’un 

concurs d’engalanament de carrers, balcons i aparadors comercials i la concessió 

d’uns premis que serviran per promoure la participació ciutadana mitjançant 

l’embelliment de la població durant la celebració de la Festa Major d’estiu que se 

celebrarà al municipi del 22 de juliol al 3 d’agost del 2021. 

 

Segona.- Principis informadors del procediment de concessió 

 

El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases es 

regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, 

igualtat i no-discriminació, eficàcia i eficiència. 

 

Tercera.- Dotació econòmica dels premis 

 

El Concurs concurs d’engalanament de carrers, balcons i aparadors comercials durant 

el dies de la Festa Major d’Estiu 2021 està dotat dels següents premis: 

 

- Premi popular engalanament carrer 450,00 €.  
- Premi popular engalanament balcó 225,00 €. 
- Premi popular engalanament aparador comercial 225,00 €. 

 

Aquest import  de 900,00 € anirà a càrrec de la partida 43200.48000 Premis del vigent 

pressupost. 

 

La quantia del premi es fa efectiva amb la reducció prèvia del corresponent IRPF en 

vigor. 

 

Quarta.- Beneficiaris 

 

El concurs està obert a tothom que disposi d’una vivenda amb balcó; carrers que 
reuneixin les condicions necessàries per a ser decorats, sense que això suposi un 
perill per a la seva integritat o la dels vianants, i aparadors comercials que es trobi dins 
del municipi de Vila-seca.  Així mateix, la seva decoració no pot transformar ni 
modificar el domini públic. 
 

La participació en el present concurs suposa l’acceptació i autorització dels 
participants que l’organització pugui fotografiar, gravar i publicar a qualsevol mitjà les 
imatges dels balcons, carrers i aparadors comercials guarnits, sense dret a percebre 
cap tipus de retribució econòmica. 
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Requisits dels beneficiaris: 

 

-El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública 

i amb la Seguretat Social que s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la 

corresponent declaració responsable, que forma part del formulari de sol·licitud de la 

subvenció. Si s’escau, el Patronat de Turisme de Vila-seca pot comprovar l’exactitud i 

veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de 

dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al 

sol·licitant d’aportació de documentació. 

 

Cinquena.- Presentació de propostes. 

 

5.1 -Per participar al certamen, s’haurà d’aportar a l’oficina del Patronat de Turisme de 

Vila-seca, carrer del Patró, número 10: 

 

- Fotocòpia del DNI 
- Adreça postal complerta de l’habitatge, del carrer o aparador comercial decorat 
- Telèfon + correu electrònic de la persona de contacte 

 

5.2 -Termini de presentació: 

Fins el dia 20 de juliol (inclòs) de 2021 de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres. 

Qualsevol consulta relativa a aquesta convocatòria haurà d’ésser adreçada al telèfon 

977 390 362, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores 

 

 
Sisena.- Criteris de valoració de les sol·licituds del vot popular 

 
El Patronat Municipal de Turisme editarà un sistema de votació on-line (google form) 
on estaran indicats tots els carrers, balcons i aparadors comercials que participin i la 
gent podrà votar el que consideri com a millor. 
 
Aquesta votació es difondrà a través de les xarxes socials del Patronat Municipal de 
Turisme. 
 
El termini per emetre les votacions serà el dia 30 de juliol de 2021 a les 12’00 hores, 

moment en què el jurat qualificador procediran al recompte i aixecaran acta de tots els 

vots emesos. 

 

Setena.- Concessió 

 

La presidència del Patronat resoldrà la convocatòria dels premis, d’acord amb el 

veredicte del Jurat constituït i reunit a l’efecte entre totes aquelles propostes 

presentades.  
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Vuitena.- Jurat. 

 

El jurat estarà format per: 

 

Presidenta: Regidora d’ Innovació i Turisme de Vila-seca. 

Vocals:  

- Un expert en aparadorisme. 
- El  dinamitzador activitats festives. 
- El tècnic auxiliar de festes, que actuarà com a secretari. 

 

El jurat queda facultat també per resoldre qualsevol aspecte no previst en les bases. 

 

L’acte de lliurament dels premis serà el dia 3 d’agost de 2021. 

 

Novena.- 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 del Patronat de 

Turisme de Vila-seca  de la concessió del premi.  

 

Desena.- Publicació de les bases. 

Les bases es publicaran a la pàgina web del Patronat Municipal de Turisme de Vila-

seca. 

 

Onzena.- Acceptació de les bases. 

El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

 

 

 

 

 

Marta Cajide Barbeito 

Secretaria delegada 

 

Vila-seca, a la data de la signatura 
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