
BASES  REGULADORES  DE  LA  PARTICIPACIÓ  EN  EL  «CONCURS  D’APARADORS
RELACIONATS AMB LES RONDALLES MALLORQUINES”

1. OBJECTIU

L’objectiu de la campanya «Concurs d’aparadors relacionats amb les Rondalles Mallorquines» és
embellir i dinamitzar la zona comercial de Manacor, per atreure a persones del municipi i visitants, per
fomentar  el  consum al  comerç local,  i  per  altre  banda,  promoure la  cultura  manacorina entre  els
visitants.
També es cerca involucrar els  comerciants de Manacor amb la campanya i  així  poder millorar  la
«façana  comercial»  del  municipi  mitjançant  la  integració  dels  aparadors  dels  comerços  locals  en
l’ambient festiu que es viurà durant les dates proposades.

2. PARTICIPANTS

Es  poden  presentar  totes  les  persones  físiques  o  jurídiques  que  tenguin  aparador  al  municipi  de
Manacor, independentment de la seva activitat econòmica.
Les persones participants han d’estar inscrites al concurs d’aparadors.
Queden exclosos de poder participar al concurs totes les persones membres del jurat i les persones
familiars directes dels membres del jurat.

3. TEMA I CARACTERÍSTIQUES

La temàtica dels aparadors ha d’estar vinculada a les Rondalles Mallorquines de Mossèn Alcover, i
s’ha de combinar  amb productes  propis  de  l’establiment  i  objectes  de  les  característiques  que  es
considerin oportuns, sempre respectant la temàtica principal.
És imprescindible que els aparadors guardin relació amb la temàtica de les Rondalles Mallorquines.
En cas contrari el jurat pot decidir descalificar-los.

4. INSCRIPCIONS

El termini de presentació de les sol·licituds és del dia 20 d’abril fins el dia 10 de maig de 2022 a les
14h, els aparadors dels comerços concursants no es podran desmuntar fins dia 31 de maig de 2022
com a mínim.
El  formulari  d’inscripció  es  pot  lliurar  a  la  Delegació  de  Comerç  a  través  de  l’adreça
comerciants@manacor.org. 

També es pot lliurar de manera presencial a:

Ajuntament de Manacor
Delegació de Comerç
C/Major, 22, 3er.pis
07500 Manacor

En cas que un mateix comerç tingui diversos establiments al municipi, pot presentar tantes sol·licituds
com aparadors presenti al concurs.

Les persones participants han d’enviar una fotografia, preferiblement en format digital, de l’aparador
que  concursi,  com  a  data  límit  el  dia  10  de  maig  de  2022  a  les  14h  a  l’adreça  electrònica
comerciants@manacor.org  .   per poder realitzar la difusió per internet.
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A la inscripció, s’hi ha de fer constar:
 El nom de la persona o empresa participant.
 El DNI/NIE o CIF del la persona participant.
 Les dades de l’establiment.
 El certificat de compte bancari amb el nom de la persona titular del compte i el número del

compte (IBAN) on s’ha d’ingressar el premi, en cas de que es guanyi.
 El  compromís  de  tenir  l’aparador  ambientat  d’acord  amb la  temàtica  i  durant  el  període

establert  a  les  bases,  excepte  que,  per  necessitats  extraordinàries,  el  comerç  hagi  de
desmuntar-lo.

 La  declaració  responsable  de  no  trobar-se  inhabilitat  per  rebre  subvencions  de  les
administracions públiques, i d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat
social.

 El compromís d’acceptació de les bases.

Juntament amb la inscripció, s’ha de presentar una fotocòpia del DNI de la persona que s’inscrigui al
concurs i també un document de protecció de dades i d’autorització per a poder difondre les imatges
del seu aparador i del seu establiment a les xarxes socials i mitjans de comunicació.

5. PERÍODE D’EXHIBICIÓ

Els aparadors que participin al concurs han de romandre exposats com a mínim, des de dia 11 de maig
de 2022 i no poden modificar-ne la decoració fins al 31 de maig del 2022.
A l’aparador participant ha d’estar visible el distintiu del concurs facilitat per l’Ajuntament. L'absència
d’aquesta  acreditació  o  la  intencionada  dificultat  de  localitzar-lo  implica  la  desqualificació  de
l’establiment participant.

6. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA EN LÍNIA (M’AGRADES/M’ENCANTES)

Les fotografies digitals dels aparadors participants es penjaran a la pàgina oficial de Facebook de
l’Ajuntament  de  Manacor  per  tal  de  fer  difusió  del  comerç  manacorí  i  d’aquesta  iniciativa.  La
fotografia de l’aparador penjada al Facebook de l’Ajuntament que  obtengui la quantitat major de
«m’agrades/m’encantes» obtendrà un premi.

A l’efecte  de  calcular  quin  aparador  ha  rebut  més  «m’agrades/m’encantes»  en  el  Facebook  de
l’Ajuntament de Manacor, es visualitzaran els resultats fins el dia 22 de maig de 2022 a les 13:00 h, els
«m’agrades/m’encantes» que es generin. Després d’aquesta hora no seran tinguts en compte en el
resultat final la resta de «m’agrades/m’encantes».

7. VALORACIÓ

Es valorarà:
 La creativitat, modernitat, innovació i originalitat.
 La il·luminació per aconseguir l’ambientació necessària.
 La composició i motius utilitzats en la decoració.
 La qualitat i harmonia.
 Els materials utilitzats per a la decoració.
 L’exposició del producte propi.
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8. PREMIS

 Primer premi: 600 €
 Segon premi: 400 €
 Tercer premi: 200 €

Premi a l’aparador amb  més «m’agrades/m’encantes» en el Facebook de l’Ajuntament de Manacor
rebrà  un  premi  de  300  euros.  En  cas  que  la  persona  guanyadora  d'aquest  premi  de
«m'agrades/m’encantes» ja  hagi  estat  escollida  pel  jurat  com a guanyadora d'un dels  dos  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 altres tres premis. 

9. JURAT

El  jurat  estarà  compost  per  persones  escollides  pel  departament  de  Comerç  de  l’Ajuntament  de
Manacor, per la seva vinculació, o bé amb el món de les rondalles mallorquines, o bé amb el sector de
l’art. 
Composició del Jurat:

 Maria Antònia Truyols Martí, regidora de Comerç, com a presidenta
 Cristina Durán Truyols, gerent de la Institució Alcover, com a vocal.
 Maria Magdalena Gelabert Miró, ex gerent de la Institució Alcover, com a vocal.
 Aina Maria Perelló Mas, artista del municipi, com a vocal.

El jurat quedarà constituït des del moment en que s’aprovin aquestes bases per la Junta de Govern
Local.

El jurat serà l’encarregat d’elegir els aparadors guanyadors mitjançant la votació dels seus membres:
les votacions del jurat  es calcularà fent  la mitjana dels punts que cada aparador obtingui  de cada
membre del jurat. Aquesta votació quedarà enregistrada en una acta on es detallarà quins han estat els
aparadors guanyadors d’acord amb la puntuació anterior. En cas d’empat el vot de qualitat serà de la
presidenta, per a poder desempatar el concurs.
La votació tindrà un valor numèric compres entre el 0, com a valor mínim i el 10 com a valor màxim,
incloent la divisió dels valors numèrics en dos decimals.

En qualsevol cas (vot del jurat o Facebook), el veredicte és inapel·lable; es notificarà als guanyadors i
es farà públic en els diferents mitjans de comunicació.

Si el jurat qualificador ho estima convenient, es pot declarar el concurs desert, sempre i quant no hi
hagi més de 4 aparadors decorats.

Els participants d’aquest concurs han d’acceptar el resultat de la votació popular realitzada amb el
mitjà facilitat i el veredicte del jurat en cas d’empat.

10. LLIURAMENT DE PREMIS

L’acte de lliurament dels premis es farà en el marc dels actes de la campanya de «Manacor Encantat
amb les Rondalles Mallorquines del 2022».

L’Ajuntament de Manacor pot reproduir les fotografies dels aparadors participants en publicacions per
a finalitats pròpies promocionals del concurs i de l’Ajuntament, i hi farà constar el nom del comerç.
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11. ABONAMENT DELS PREMIS

Tots els premis s’abonaran mitjançant transferència bancària al número de compte que aparegui al
certificat bancari presentat amb la sol·licitud.

12. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

Aquesta convocatòria es finançarà a càrrec del pressupost municipal, de la partida 150 4300 266900.

13. PROCEDIMENT DE LA CONCESSIÓ

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

14. ASPECTES LEGALS I ACCEPTACIÓ

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

15. 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.

16. MODEL DE SOL·LICITUD

«SOL·LICITUD  DE  PARTICIPACIÓ  AL CONCURS  D’APARADORS  RELACIONATS
AMB LES RONDALLES MALLORQUINES

Nom i llinatges / Nom empresa:

Adreça:        Correu electrònic:

Població:                                                   Telèfon de contacte:

EXPÒS: 
Que en el marc de les activitats de promoció comercial duites a terme per la Delegació de Comerç,
s’organitza un concurs d’aparadors relacionats amb les rondalles mallorquines.
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Que assumesc el compromís de tenir l’aparador ambientat d’acord amb la temàtica i durant el període
establert a les bases, excepte que, per necessitats extraordinàries, el comerç hagi de desmuntar-lo.
Que assumesc el compromís d’acceptació de les bases del concurs.

DECLAR: 

Que no em trob sota cap inhabilitat per rebre subvencions de les administracions públiques i
estic  al  corrent  de  les obligacions tributàries amb totes  les  administracions públiques  i  la
seguretat social.

SOL·LICIT:
Autorització per a participar en el concurs d’aparadors relacionats amb les rondalles mallorquines.

Autoritz la cessió dels drets d’imatge dels aparadors, tant fotografies com vídeos, al concurs
per tal que l’Ajuntament en pugui fer publicitat i promoció.

 Don el meu consentiment perquè l’Ajuntament i l’empresa encarregada de la gestió de les
xarxes socials dels departaments de Comerç i Turisme puguin difondre pels diferents mitjans
de comunicació el vídeo inscrit. 

En cas de ser beneficiari d’un dels deu premis que s’atorgaran, el sotasignat es compromet a adjuntar
un certificat de titularitat d’un compte corrent on consti com a titular o cotitular, dins els 15 dies hàbils
posteriors a la notificació de resolució del concurs, per tal de poder fer efectiu el pagament. En el cas
de ser menor d’edat, es compromet a adjuntar un certificat de titularitat d’un compte corrent on el seu
pare/mare o tutor legal aparegui com a titular o cotitular.

Adjunt la següent documentació: 
 Fotocòpia del DNI/NIE o CIF de la persona participant.
 Les dades de l’establiment.
 El certificat del compte bancari amb el nom de la persona titular del compte i el número del

compte (IBAN) on s’ha d’ingressar el premi, en cas que es guanyi.

Aquesta sol·licitud l’heu d’entregar o bé els matins a l’Oficina de Comerç (carrer Major, 22, 3r
pis,  07500 Manacor,  Illes Balears,  de 9 h a 14 h), o al  Registre General de l’Ajuntament de
Manacor (plaça  del  Convent,  s/n,  07500 Manacor,  Illes  Balears,  de  9  h  a  14  h),  o  a  la  seu
electrònica de l'Ajuntament de Manacor (https://manacor.eadministracio.cat/info.0)
    

Manacor, ___ de ____________ de 2022                                            Signatura

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, 29 de març del 2022
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