Ajuntament de Caldes d'Estrac

APROVACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA DEL 3ER CONCURS DE BALCONS DE
NADAL
És fa públic que han estat aprovades les bases reguladores dels premis del 3er concurs de
balcons de nadal 2021-2022 , per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac en data 2 de novembre de 2021.
Les bases aprovades, que s’exposen al públic i que regeixen la present convocatòria, són
les següents:
BASES REGULADORES DELS PREMIS CONCURS DE BALCONS DE NADAL DE
CALDES D’ESTRAC 2021-2022
1. Objecte
En un any complex com el que estem vivint aquest 2021, a causa dels efectes econòmics de
la pandèmia mundial, cal continuar amb les iniciatives de suport econòmic al ciutadà i al
teixit productiu de la vila.
Des de les àrea de Promoció econòmica, comerç i turisme de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac es vol fomentar la implicació de la ciutadania en els esdeveniments nadalencs de la
nostra vila, alhora que fomentar l’activitat econòmica en època nadalenca a través del III
Concurs de Balcons de Nadal.
2. Procediment
El procediment fixat per a la concessió dels premis previstos en aquestes bases serà el
procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
3. Requisits per a participar en el concurs . Categories i participants
El premi constarà de tres categories diferenciades, en les quals podran participar les
persones físiques i jurídiques amb els perfils següents:
▪ Categoria de Balcons: l’ornamentació s'ha de situar en balcons que donin a l’espai
públic i siguin visibles des del carrer.
Poden participar-hi únicament persones físiques majors d’edat i menors d’edat
representats per un/a tutor/a legal que s'inscriguin al premi, que siguin propietàries,
arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre l’habitatge al qual pertany el
balcó.
▪

Categoria de Façanes d’Edificis: l’ornamentació s'ha de situar a la façana de
l’edifici.
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Poden participar-hi persones físiques i persones jurídiques constituïdes legalment
que siguin propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre la
totalitat de l’edifici. Hi podran participar també comunitats de propietaris constituïdes
legalment.
▪ Categoria d’Establiments Comercials i de Serveis: l’ornamentació s'ha de situar a
l’aparador o a l’exterior de l’establiment.
Poden participar-hi persones físiques i persones jurídiques constituïdes legalment
que siguin propietàries, arrendatàries, posseïdores d’algun títol jurídic sobre el local o
que exerceixin la seva activitat comercial al local. Poden també participar-hi persones
empleades en l’establiment comercial que ocupin el local, sempre que disposin de
l’autorització per escrit de la persona física o jurídica titular de l’establiment.
Una mateixa persona física o jurídica no pot participar amb més d’una proposta en cap de
les categories.
Els immobles en què hi hagi els balcons, façanes i aparadors han d’estar ubicats dins el
municipi de Caldes d’Estrac.
4. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria:
En la categoria de Balcons, les persones participants proposades com a guanyadores
d’algun dels premis han d’acreditar que:
▪ són majors d’edat o tutor/a legal d’un/a menor d’edat.
▪ són propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre l’habitatge al
qual pertany el balcó: mitjançant escriptura pública, contracte d’arrendament o un
altre títol jurídic.

▪ són propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre la totalitat de
l’edifici: mitjançant escriptura pública, contracte d’arrendament o un altre títol jurídic.
▪ estan constituïdes legalment: les persones jurídiques i les comunitats de propietaris
han d’acreditar addicionalment aquest fet.
En la categoria d'Establiments Comercials i de Serveis, les persones físiques o jurídiques
proposades com a guanyadores d’algun dels premis han d’acreditar que:
▪ són propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre el local:
mitjançant escriptura pública, contracte d’arrendament o un altre títol jurídic.
▪ l’establiment és membre d’una associació de comerciants o assimilable.
▪ En el cas de persones empleades en l’establiment, l’autorització de la persona física
o jurídica titular de l’establiment.
Addicionalment, es comprovarà d’ofici que les persones proposades com a premiades no
tenen cap deute amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
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En la categoria de Façanes d’Edificis, les persones físiques o jurídiques proposades com a
guanyadores d’algun dels premis han d’acreditar que:

Ajuntament de Caldes d'Estrac

En el cas que no s'acrediti el compliment dels requisits s’atorgarà el premi al projecte
classificat en el següent lloc classificat, que ha de complir igualment els requisits esmentats i
així successivament.
5. Àmbit territorial
El concurs està limitat a l’àmbit territorial municipal de Caldes d’Estrac.

6. Sol·licituds i termini de presentació
La presentació de les sol·licituds es farà de forma telemàtica a través del formulari específic
que estarà disponible en el web de www.caldetes.cat.
S’admeten sol·licituds de forma presencial a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’OAC .
La inscripció a través del web municipal es considerarà admesa quan el participant, un cop
hagi omplert el formulari, rebi un missatge de correu electrònic de confirmació.
La data límit de presentació i guariment de les propostes és el dia 14 de desembre de 2021
7. Dotació del premi, l'import del qual ha de ser gastat íntegrament en establiments del
municipi de Caldes d'Estrac.

· Categoria de Façanes d’Edificis:
Primer premi: 200€
Segon premi: 100€
• Categoria d’Establiments Comercials i de serveis:
Primer premi: 200€
Segon premi: 100€
8. Criteris de valoració
El jurat tindrà en compte, per a l’atorgament dels premis, els criteris següents:






Originalitat i valor creatiu i innovació en el plantejament de l’ornamentació.
Resultat estètic i integració a l’entorn.
La referència al context nadalenc, tenint en compte components de tradició
Utilització de materials reciclats
Estructura tècnicament sostenible i segura
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· Categoria de Balcons:
Primer premi: 200€
Segon premi: 100€

Ajuntament de Caldes d'Estrac

9. Procediment pel lliurament del premi
És indispensable justificar la despesa del premi en els establiments del municipi de Caldes
d’Estrac a través dels tiquets de compra. No s'accepten tiquets de compra d’establiments
d’altres municipis.
Els tiquets de compra del que s’ha gastat el guanyador o guanyadora en els establiments del
municipi s’han de presentar a través d’una instància a la OAC (Oficina de Atenció al Ciutadà)
adjuntant una copia del DNI del premiat o premiada i el número de compte corrent o IBAN.
En cas que els tiquets sobrepassin el màxim del premi, només s’ingressarà l’import
corresponent al premi.
El premi s’ingressarà al compte bancari del guanyador i/o guanyadora al més aviat possible.
10. Jurat
El jurat estarà constituït per persones vinculades al món de l’art i la decoració. Les seves
decisions i veredictes seran inapel·lables.

El jurat podrà resoldre les situacions no previstes a les bases, així com els dubtes que es
puguin plantejar sobre la seva interpretació.
Per decisió del jurat, si les ornamentacions presentades no assoleixen un determinat nivell
de qualitat o originalitat, o poden ser perilloses per a la via pública, la categoria en qüestió es
pot declarar deserta.
A criteri del jurat es pot atorgar un accèssit sense dotació econòmica als projectes que,
sense haver obtingut el premi de la seva categoria, es considerin mereixedors d’aquesta
menció.
Finalitzat el termini de presentació de propostes, el jurat visitarà els balcons, façanes o
establiments participants i prendran imatges per les posteriors deliberacions.
La decisió del jurat es comunicarà a les persones físiques o jurídiques titulars dels projectes
guanyadors.
Finalitzat el període d’avaluació, el jurat emetrà un informe de proposta de guanyadors.
El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dia 5 de gener de 2021 durant la rebuda de ses
majestats els reis d’Orient i posteriorment es podran consultar al web de l’Ajuntament
www.caldetes.cat
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Les persones que formen part del jurat no poden participar en el concurs
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11. Condicions generals
L’ornamentació s'ha d’exposar al balcó, la façana o l'aparador com a mínim durant tot el
període d’avaluació del jurat comprès entre els dies 15 de desembre de 2021 i 6 de gener de
2021.
Els participants autoritzen l’ús i difusió de les fotografies dels seus balcons, façanes o
establiments guarnits a les xarxes municipals.
L’ornamentació ha d’estar perfectament fixada sobre qualsevol estructura que no es pugui
precipitar a la via pública. Qualsevol balcó, façana o aparador que presenti un possible perill
serà desqualificat.
La presentació del projecte implica l’acceptació d’aquestes bases i del premi, si li fos atorgat.
12. Publicitat del premi
El premi és donarà a conèixer el dia 5 de gener de 2021 durant la rebuda de ses majestats
els reis d’Orient i posteriorment es podran consultar al web de l’Ajuntament
www.caldetes.cat
i
la
seu
electrònica,
secció
anuncis
https://caldetes.eadministracio.cat/board

Òscar Baró i Clariana

Aquestes bases han estat aprovades per unanimitat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac en data 2 de novembre de 2021. I exposades pel seu general coneixement a la seu
electrònica
municipal
https://caldetes.eadministracio.cat/info.0
i
al
web
municipal
http://www.caldetes.cat/
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