
BASES REGULADORES DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS DE TIKTOK «CERCA LA
FORMIGA AL COMERÇ LOCAL»

1. Objectiu

L'objectiu  d'aquesta  convocatòria  és  realitzar  una  activitat  de  dinamització  comercial  i  de
participació ciutadana per a donar a conèixer els nostres comerços locals. La idea és implicar als
manacorins i manacorines en donar publicitat del comerç de proximitat i aconseguir, mitjançant la
creació original d’un TikTok o Reel (Instagram), promocionar els comerços de Manacor i acostar el
públic jove als comerços del seu municipi.

2. Participants

Poden participar-hi les persones de majors de 14 anys que emplenin correctament la sol·licitud.

3. Temàtica

Els vídeos, sigui un TikTok o un Reel, han de ser originals, elaborats i de producció pròpia. Han
d'estar gravats a l'interior d'un comerç local del municipi. Als comerços locals, hi haurà repartides
les formigues que formen part de la col·lecció «ants» que hauran d'aparèixer al TikTok d'una forma
integrada, però fixa, és a dir, no es podrà tenir-les a les mans ni res similar, han d'estar immòbils
sobre, per exemple, un taulell. Els participants poden anar a qualsevol dels comerços que tinguin
aquesta formiga a gravar el TikTok o Reel. Farem un llistat dels comerços que s’adhereixin a aquest
concurs i es donarà a conèixer a tots els ciutadans i ciutadanes de Manacor mitjançant les xarxes
socials de l’Ajuntament i de Comerç.

4. Inscripcions

Per a participar en el concurs, s’ha d’elaborar un TikTok o Reel amb els següents requisits:
 Ha de  gravar-se  dins  un  comerç  local  del  municipi  de  Manacor  que  tingui  una  de  les

formigues de la col·lecció «ants».
 La durada màxima del vídeo serà de 15 segons.
 Hi ha d’aparèixer la formiga que hi haurà al comerç.
 A la descripció del vídeo s’ha d’incloure el  hashtag #ComerçLocalDeManacor i un altre
hashtag amb el nom del comerç on s’hi ha gravat el vídeo.

Per participar en el concurs s’ha de presentar el formulari d’inscripció emplenat on s’inclourà:

 El nom de la persona participant creador o creadora del vídeo.
 Una fotocòpia del DNI de la persona participant creador/a del vídeo (porteu-lo ja fotocopiat

quan aneu a gravar el vídeo).
 Un número de telèfon i un correu electrònic.
 El certificat bancari del número de compte del participant o del seu tutor legal si és menor (a

entregar posteriorment i només en cas de ser un dels guanyadors/es del concurs).
 L'acceptació de les bases. 
 Autorització de drets d’imatge degudament signada pel participant o el seu tutor o tutora. 
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 Consentiment  perquè  l’Ajuntament  i  l’empresa  que  gestiona  les  xarxes  socials  dels
Departaments de Comerç i Turisme de l’Ajuntament, puguin difondre pels diferents mitjans
de comunicació els vídeos, Reels i TikToks.

El termini de realització dels TiksToks als comerços per participar al concurs començarà dia 17 de
març de 2022 i  finalitzarà dia 29 de març de 2022. El full  d’inscripció el  tindran els  diferents
comerços i la persona participant només haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI. El certificat
bancari només serà necessari presentar-ho en cas que resulti guanyador del concurs.

Els participants al concurs hauran de registrar d’entrada a l’oficina de la Delegació de Comerç de
l’Ajuntament de Manacor entre els dies 17 de març  i el dia 5 d’abril de 2022 (ambdós inclosos) en
horari de matí  de 9h a 15h i si no fos possible el matí es podrien deixar les instàncies en horari de
capvespre a la Biblioteca Municipal de Manacor de les 16 a 20h i l’endemà ho enregistrarem al
departament de Comerç.

Els participants, a banda de publicar el vídeo a TikTok, han d’enviar el  vídeo participant en el
concurs en format MP4 al correu comerciants@manacor.org per tal de fer efectiva la participació.
No enviar el vídeo o entregar-lo fora de termini en el format esmentat anteriorment, abans del 5
d’abril (inclòs), serà motiu d’anul·lació de la sol·licitud de participació.

5, Període d’exhibició.

Els vídeos inscrits al concurs han de romandre publicats fins a la finalització del concurs, és a dir
fins a la data d’entrega dels premis.

6. Exposició videogràfica en línia.

Els vídeos participants es publicaran a una web habilitada per la Delegació de Comerç per tal de
recollir a u mateix lloc tots els vídeos i que el jurat pugui visualitzar-los i puntuar-los i. també, pel
públic que pugui realitzar la votació pel seu vídeo preferit.

7. Valoració

Per a l'atorgament de premis, es valoraran els aspectes següents:

 Creativitat, modernitat, innovació i originalitat 
 Il·luminació per aconseguir l’ambientació.
 Composició i motius utilitzats durant la realització del vídeo. 
 Qualitat i harmonia.
 Materials utilitzats per a la decoració.
 Participació del comerciant i el producte que ven en la realització del vídeo.

Cada apartat  es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts, essent la puntuació total d’un
màxim de 25 punts. 

8. Jurat
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Els TikToks o Reels 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. Es nombrarà a una persona com a president/a i a dos vocals. Les votacions del jurat es
calculen fent la mitjana dels punts que cada vídeo obté de cada membre del jurat, i es plasmarà en
una acta on es detallen els guanyadors d’acord amb la puntuació anterior. En cas d’empat decidirà el
vot de qualitat de el/la president/a. 

També hi haurà un premi pel vídeo que hagi aconseguit el major nombre de vots a la web on es
recullen els TikToks participants. Es realitzarà també una acta per part de la cap de premsa que du el
control de les xarxes socials de l’Ajuntament certificant quin és el vídeo que ha obtingut major
nombre de vots.

En qualsevol cas el veredicte del jurat 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

Hi haurà un total de 10 premis de 300,00 €. 9 d’aquests seran atorgats pel jurat designat en funció
dels criteris mencionats a l’apartat 7 d’aquestes bases i 1 que serà atorgat al TikTok o Reel que hagi
aconseguit la major puntuació a la web que s’habilitarà per a la votació dels TikToks. Aquesta web
recollirà els vídeos elaborats per a tots els participants i tindrà una opció per emetre un vot.

La votació romandrà oberta a partir de dia 6 d’abril a les 14:00h fins dia 12 d’abril a les 14:00h.

Els premis atorgats pel jurat i el premi especial pel TikTok o Reel que tingui més vots són totalment
incompatibles, és a dir si ja hagués obtingut un premi per part del jurat i també sigui el que més vots
tingui es passarà el premi popular al segon millor puntuat a la web i així successivament fins que
s’elimini la incompatibilitat.

10. Cobrament dels premis

Tots els premis es paguen mitjançant transferència bancària després d’haver presentat el titular del
vídeo guanyador el certificat bancari per on s’ha d’ingressar la quantia del premi.

11. Partida Pressupostària

Aquesta  convocatòria  està  finançada  amb  càrrec  al  pressupost  municipal  de  Comerç,
150/4300/2269900.

12. Procediment de la concessió
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L’acta  dels  jurats  és elevada a  la  Junta de Govern Local,  que resol  la  concessió dels  premis  i
n’ordena el pagament.

13. Aspectes legals i acceptació

Els premis estan subjectes a la normativa vigent de l’IRPF. La inscripció  en el concurs  suposa la
plena acceptació d'aquestes bases, la interpretació de les quals correspon a l’organització, i en pot
quedar exclòs aquell participant que les incompleixi.

14. Protecció de dades

El responsable del tractament és l’Ajuntament de Manacor. Pot contactar amb el nostre delegat de
Protecció de dades al correu electrònic dpd@manacor.org. Les seves dades seran tractades per a la
gestió  de  les  campanyes  informatives,  amb l’abast  i  en  les  condicions  indicades  en  la  present
autorització. La base jurídica del tractament és el seu consentiment. No es comunicaran les dades a
tercers, excepte en els supòsits indicats en la present autorització o per obligació legal. Les seves
dades seran conservades durant la vigència de l’autorització i, en tot cas, durant els terminis legals
el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Té dret a revocar
la seva autorització en qualsevol moment, sense perjudici de la licitud del tractament basat en el
consentiment  previ  a  la  seva  retirada.  Té  igualment  dret  a  sol·licitar  l’accés  a  les  seves  dades
personals, la seva rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament, a oposar-se al
tractament, així com a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Per a exercir els
seus  drets  haurà  de fer-nos  arribar  una sol·licitud  acompanyada d’una còpia  del  seu document
nacional d’identitat o un altre document vàlid que li identifiqui, bé presencialment, bé per correu
postal  o  electrònic  a  les  següents  direccions:  Carrer  d’es  Convent,  s/n,  07500  Manacor,  Illes
Balears, Espanya; dpd@manacor.org.

Manacor, 9 de març de 2022.

La Delegada de Comerç

Maria Antònia Truyols Martí
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