Exp. núm: 18835/2021
BASES REGULADORES DE PARTICIPACIÓ I CONCURS DE DECORACIÓ AL
CARRER NADAL 2021 DEL MUNICIPI DE MANACOR
1. Objectiu
L'objectiu d'aquesta convocatòria és il·lusionar els veïnats i veïnades en un projecte decoratiu
del municipi. Implicar-los en l’ornamentació típica de les festes de Nadal per aconseguir una
millora estètica dels carrers i gaudir-ne fent poble.
2. Participants
Poden participar-hi tots els carrers, ubicats dins el terme municipal de Manacor.
3. Temàtica
La temàtica és l’ornamentació nadalenca segons la tradició mallorquina. Les tècniques que
s’utilitzin per a la creació són lliures. Les persones que hi participin han d’adoptar les mesures
necessàries per garantir la seguretat de les instal·lacions, que no suposin un perill per a la
integritat dels vianants, i han d’assumir qualsevol responsabilitat davant terceres persones.
4. Inscripcions
Per participar al concurs s’ha de presentar el formulari d’inscripció que es pot lliurar a la
Delegació de Festes a través de l’adreça festes@manacor.org.
A la inscripció, s’hi ha de fer constar:
• El nom de la persona sol·licitant.
• El DNI de la persona sol·licitant.
• Un número de telèfon i un correu electrònic.
• Les dades del carrer (determinar de manera exacta els números que hi participen).
• El número del compte on es vol cobrar el premi, si escau.
• La declaració responsable de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les
administracions públiques, i d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat
social.
• L’acceptació de les bases.
• Consentiment perquè l’Ajuntament pugui difondre pels diferents mitjans de comunicació les
fotografies del carrer.
Juntament amb la inscripció, s’ha de presentar una fotocòpia del DNI de la persona que
s’inscrigui al concurs i dues fotografies del carrer preferiblement en format digital (jpg) des
de diferents perspectives.
El termini d’admissió de les sol·licituds i fotografies serà fins dia 17 de desembre a les 14.00
h.
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5. Període d’exhibició
L’ornamentació ha d’estar exposada des de dia 10 de desembre de 2021 fins a dia 7 de gener
de 2022, i no pot ser modificada.
6. Exposició fotogràfica en línia (m’agrades/m’encantes)
Les fotografies participants es publicaran a la pàgina oficial de Facebook de l’Ajuntament de
Manacor https://www.facebook.com/ajmanacor. Les fotografies que obtenguin la major
quantitat de «m’agrada» o «m’encanta» ❤ obtendran un premi.
El període de votacions comprendrà des de la publicació, dia 17 de desembre, fins al dia 23 de
desembre de 2021 a les 12.00 h.
7. Valoració
Es valora:
• Creativitat, modernitat, innovació i originalitat
• Il·luminació per aconseguir l’ambientació.
• Composició i motius utilitzats en la decoració.
• Qualitat i harmonia.
• Materials utilitzats per a la decoració.
Cada apartat es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts, essent la puntuació total d’un
màxim de 25 punts.
8. Jurat
Els carrers guanyadors seran elegits per un jurat professional, compost per 3 persones
escollides per la Batlia de l’Ajuntament de Manacor, la composició del qual es farà públic a la
pàgina web. És nombrarà a una persona com a president/a i a dos vocals.
Les votacions del jurat es calcula fent la mitjana dels punts que cada façana obté de cada
membre del jurat, i es plasma en una acta on es detallen els guanyadors d’acord amb la
puntuació anterior. En cas d’empat decidirà el vot de qualitat de la presidenta.
En qualsevol cas (vot del jurat o Facebook), el veredicte és inapel·lable; es notifica als
guanyadors i es fa públic en els diferents mitjans de comunicació.
Si el jurat qualificador ho estima convenient, es pot declarar el concurs desert.
Els participants d’aquest concurs accepten el resultat de la votació popular realitzada amb el
mitjà facilitat i el veredicte del jurat en cas d’empat.
9. Premis
- 1r premi: 500 €
- 2n premi: 350 €
- 3r premi: 200 €
- 4t premi: 100 €
- 5è premi: 50 €

Ajuntament de Manacor
Plaça Convent 1, MANACOR. 07500 (Illes Balears). Tel. 971849100. Fax: 971849121

Premi a la façana amb més «m’agrades/m’encantes» en el Facebook de l’Ajuntament de
Manacor rebrà un premi de 200 euros.
En cas que la persona guanyadora d'aquest premi per «m'agrades/m’encantes» ja hagi estat
escollida pel Jurat com a guanyadora d'un dels tres primers premis anteriorment esmentats, es
passarà a la següent persona que tingui més «m'agrades/m'encantes», i així successivament
fins a trobar la persona que no hagi estat premiada en cap dels tres primers premis.
La persona que sigui escollida per al jurat per al 4 t o 5è premi i hagi estat premiada per als
m’agrades/ m’encantes, en tot cas rebrà el premi del més m’agrades/m’encantes, atès que és
més elevat. Per tant, el premi del jurat es concedirà a la següent persona amb més puntuació.
En cap cas, una mateixa persona podrà ser premiada per al més m’agrada/ m’encantes i alhora
per al jurat.
Les persones que participin al concurs de façanes i al concurs del carrer, únicament seran
premiades ambdós concursos si el material i decoració utilitzada és distinta, és a dir, la façana
ha de tenir una ambientació i material determinat i el carrer un altre.
10. Entrega de premis
La llista de les persones premiades es publicarà a la pàgina oficial de Facebook de
l’Ajuntament de Manacor el dia 4 de gener de 2022.
L’acte d’entrega de premis es farà el dia 7 de gener de 2022 a les 12.00 h a l’Ajuntament.
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol qüestió que no prevegin aquestes bases.
11. Cobrament dels premis
Tots els premis es paguen mitjançant transferència bancària al número de compte que es faci
constar a la sol·licitud.
12. Partida pressupostària.
Aquesta convocatòria està finançada amb càrrec al pressupost municipal.
13. Procediment de la concessió
L’acta dels jurats és elevada a la Junta de Govern Local, que resol la concessió dels premis i
n’ordena el pagament.

Manacor, document signat electrònicament.
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