Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
EXP. 2020/1923

JOSEP LLUÍS VALENTÍN I MARTÍNEZ, Llicenciat en Dret, Secretari de l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 28 d'octubre de 2020 va adoptar,
entre d’altres, el següent acord:

a) Premi per a la categoria d’aparadors
b) Premi per a la categoria de balcons
Atès que la inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà en el mateix moment en què es publiqui
la fotografia a Instagram i s’etiqueti l’Ajuntament de Llavaneres.
Un jurat format per:
➢
2 Regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
➢
1 Representant de la Unió de Botiguers i Serveis de Sant Andreu de Llavaneres (UBS)
➢
El President de l’Associació de Restauradors i Pastisseries de Sant Andreu de
Llavaneres (ARPSALL)
El veredicte es farà públic al web municipal i a les xarxes socials municipals el dijous 10 de desembre
de 2020.
Vista la convocatòria del concurs redactada per la Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa,
Comerç, Turisme i Consum.
Atès que es preveu atorgar premis en metàl·lic als guanyadors/res del concurs, que tenen la
consideració legal de subvenció, i se subjecten al règim previst a la Llei General de Subvencions.
Vistes les bases reguladores per a la concessió de premis de l'Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres per a concursos d'activitats i/o projectes culturals, juvenils, socials i esportius.
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Atès que s’atorgaran dos premis econòmics de 150,00 € cadascun, depenent de la categoria:

Metadades
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Atès que l'Àrea de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum proposa fer el Primer
Concurs d'aparadors i balcons de Nadal amb l’objectiu de donar entrada a les festes nadalenques
d’una forma vistosa i festiva i, alhora, implicar i promoure el comerç local i la ciutadania.

En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- APROVAR la convocatòria del Concurs d'aparadors i balcons de Nadal 2020.
El text de l'esmentada convocatòria s’incorpora com annex al present acord a tots els efectes legals.
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Segon.- APLICAR les despeses que s’originin d'aquest concurs a l'aplicació pressupostària
430.48966 del pressupost municipal vigent, fins a un màxim de 300,00 euros.
Tercer.- PUBLICAR la convocatòria del Concurs d'aparadors i balcons de Nadal 2020 en el web
municipal i xarxes socials.
Quart.- TRAMETRE a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema
nacional de publicitat de subvencions, la documentació corresponent a les presents subvencions.»
I perquè consti als efectes oportuns, lliuro la present d’ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a
l’empara d’allò que disposa l’article 206 del R.O.F.
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EL SECRETARI,

Joan Mora i Buch

Josep Lluís Valentín i Martínez
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Vist i plau,
L’ALCALDE,
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TÍTOL CONVOCATÒRIA: CONCURS D’APARADORS I BALCONS DE NADAL 2020
Bases reguladores
Bases Reguladores per a la concessió de premis de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a
concursos d’activitats i/o projectes culturals, juvenils, socials i esportius.
Objecte
Primera edició del concurs d'aparadors i balcons de la vila organitzat per la regidoria de Promoció
Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum amb l’objectiu de donar entrada al Nadal d’una forma
vistosa i festiva i, alhora, implicar i promoure el comerç local i la ciutadania.
Tema
Decoració d’aparadors i balcons amb ornamentació nadalenca, promovent la col·laboració i interconnexió
entre establiments i comerços locals.
Queden excloses del concurs les decoracions amb plantes artificials.
Aplicació pressupostària: 430.48966
Import màxim convocatòria: 300,00 €
Procediment concessió: Concurrència competitiva.
Participants
La participació és oberta a tots els ciutadans i ciutadanes, sense excepció, i als establiments d'àmbit
comercial i de restauració de Sant Andreu de Llavaneres.
Categories de participació i premis
Hi haurà dos premis:
a) Premi per a la categoria d’aparadors: 150,00 €
b) Premi per a la categoria de balcons: 150,00 €
Només hi podrà haver un guanyador per cada categoria.
Barems
La decoració dels aparadors i els balcons haurà de romandre exposada des del 30 de novembre fins al 24 de
desembre de 2020, ambdós inclosos, i preferiblement fins a la Nit de Reis, el 5 de gener de 2021.
No s’admetrà cap aparador o balcó que estigui decorat amb flors o plantes artificials.
Els criteris de valoració del jurat per la categoria d’aparadors seran:
1. La utilització de productes locals
2. La qualitat artística, el disseny i el color
3. L'originalitat de tots els elements de la composició
4. La col·laboració entre diferents establiments locals
Els criteris de valoració del jurat per la categoria de balcons seran:
1. La utilització de productes locals
2. La qualitat artística, el disseny i el color
3. L'originalitat de tots els elements de la composició
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4. La visibilitat des de la via pública
Inscripció i termini
La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitza en el mateix moment en què es publiqui la fotografia a
Instagram i s’etiqueti l’Ajuntament de Llavaneres.
Caldrà que s’etiqueti l’Ajuntament de Llavaneres (@ajllavaneres) i que s’utilitzi l’etiqueta
#aparadorsllavaneres o #balconsllavaneres, segons la categoria. Només es valoraran aquelles publicacions
que es puguin recuperar i no pas les que es publiquin de forma efímera.
Entraran a concurs totes les fotografies que compleixin aquest requisit i que es publiquin entre l’obertura de
la convocatòria i el 30 de novembre, coincidint amb la celebració de la Festa Major d’hivern de Llavaneres
en honor al seu patró, Sant Andreu.
La participació en qualsevol de les dues categories suposa l’acceptació de les bases.
Òrgan de resolució i forma de pagament:
El jurat estarà format per:
•
2 Regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
•
1 Representant de la Unió de Botiguers i Serveis de Sant Andreu de Llavaneres (UBS)
•
El President de l’Associació de Restauradors i Pastisseries de Sant Andreu de Llavaneres
(ARPSALL)
El veredicte es farà públic al web municipal (www.ajllavaneres.cat) i a les xarxes socials municipals el dijous
10 de desembre de 2020.
El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquesta convocatòria i especialment
a declarar el premi desert. El seu veredicte serà inapel·lable.
Vista la resolució del jurat, la Junta de Govern Local aprovarà la despesa corresponent a favor del guanyador.
Per poder efectuar el pagament del premi caldrà facilitar a l’Ajuntament un número de compte bancari de la
persona interessada (excepte en el cas dels menors de 16 anys que haurà de ser el pare, mare o tutor legal).
Aquesta informació bancaria es podrà facilitar de manera presencial o per correu electrònic a:
promocio@ajllavaneres.cat.
Règim Jurídic i Publicitat
Els premis atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a la Llei General de Subvencions
38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa que la desenvolupa, i en el seu compliment els atorgaments
seran degudament informats a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
En compliment de la normativa fiscal vigent, aquests premis estaran sotmesos a retenció, si s’escau, i seran
degudament informats en el model 190 de l'Agència Tributària.
En tot cas, el que no quedi detallat en aquesta convocatòria s’atendrà a les bases que regulen la concessió de
premis de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a concursos d’activitats i/o projectes culturals,
juvenils, socials i esportius. L'acceptació del premi comporta el coneixement del règim jurídic aplicable.
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