BASES i CONVOCATÒRIA CONCURS DE CARNESTOLTES 2021
Primer.- Objecte del concurs
Celebrar la festivitat del carnestoltes adequant-la a la situació sanitària específica provocada per
la pandèmia del COVID-19 i alhora afavorir el consum entre el teixit productiu de Tordera per
tal de pal·liar els efectes econòmics derivats d’aquesta pandèmia.
Segon.- Organització
La celebració del Carnestoltes 2021 l’organitza l’Ajuntament de Tordera a través d’un sorteig
entre els participants al concurs.
Tercer.- Període
El concurs comença l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOP (Butlletí
Oficial de la Provincia) a través de la BDNS (que es farà públic a través dels canals municipals
habituals) i s’hi podrà participar fins al diumenge 14 de febrer.
Quart.- Participants
Podrà participar-hi tothom que disposi d’un compte d’Instagram/Facebook/twiter
Cinquè.- Mecànica de participació
Per participar-hi cal:
a.Seguir els perfils a xarxes socials de l’Ajuntament de Tordera:
a.
Instagram: @aj_tordera

b.

Twitter: @Aj_Tordera

c.

FB: Facebook.com/AjuntamentdeTordera

b. Publicar una fotografía amb la teva disfressa etiquetant l’Ajuntament de Tordera i amb el
hashtag #carnestoltestordera21
c. Enviar la mateixa fotografía a través de DM de les xarxes oficials indicant noms i cognoms i
correu electrònic de contacte
Sisè.- Participacions
Cada participant podrà publicar tantes fotografies com vulgui amb disfresses individuals o de
grup, durant la setmana del concurs, (facebook, twitter i instagram) però només comptarà amb
una única opció al sorteig.
Les fotografies participants podran ser publicades i compartides a través dels canals oficials de
l’Ajuntament de Tordera i, per tant, els participants n’autoritzen la seva difusió.
Setè.- Participacions nul·les
Quedaran excloses les participacions següents:
 Fotografies realitzades fora del termini establert per aquestes mateixes bases,
especificat al tercer apartat.
 Fotografies realitzades correctament però que no compleixen els requisits
especificats a les bases
Vuitè.- Premis
Un xec regal de 30€, per consumir i bescanviar per productes o serveis en un establiment
comercial o de servei de proximitat de Tordera fins al dia 15 de març, que estigui adherit a la
present campanya de dinamització del comerç i servei del municipi; els establiments adherits a
la campanya apareixeran a la part del darrere del xec facilitat al guanyador.
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En cas de renúncia, no serà en cap cas objecte de canvi, alteració o reemborsament econòmic.
Novè.- El sorteig
Sorteig de 50 xecs regal valorats en 30€ cadascun d’ells.
Mitjançant una plataforma electrònica per a fer sortejos aleatoris, es procedirà a realitzar el
sorteig entre els participants durant la setmana del concurs, per saber el guanyador del premi.
Es comprovarà que el guanyador compleixi amb tots els requisits del sorteig.
Desè.- Comunicació del guanyador
El resultat del sorteig es publicarà al web i es comunicarà directament als guanyadors.
Així mateix, i sempre que les condicions sanitàries degut a la crisi del COVID-19 ho permetin, el
guanyador haurà d’anar a recollir el xec regal a les instal·lacions de Serveis Personals (antigues
galeries comercials), en les dates que se’ls comuniqui en horari de dilluns a divendres de 9h a
14h, i acreditar la seva identificació i que compleix tots els requisits.
Onzè.- Disponibilitat del premi
En cas que la persona premiada no contacti i/o no es presenti a recollir el xec regal dins del
termini establert o bé que renunciï al premi, no es tornarà a fer cap tipus de sorteig i el premi
quedarà desert.
Dotzè.- Acceptació de les bases
En el moment de participar en el sorteig a través de la plataforma Instagram, Facebook o Twitter
s’entén que s’accepten les bases del sorteig, sense que sigui possible l’acceptació parcial. En cas
de discrepància, l’interessat haurà abstenir-se de participar-hi.
Tretzè.- Canvi de les bases
Qualsevol novetat que calgui solucionar i impliqui modificar les bases del sorteig dels xecs regal
per dinamitzar la compra al comerç i servei local de Tordera serà resolta pels organitzadors de
concurs. Els organitzadors, doncs, s’atorguen la possibilitat de modificar les bases si calgués.

Catorzè.- Procediment de sol·licitud per part dels comerços per al cobrament i resolució
1.Sol·licitud




Els establiments adherits a la campanya podran presentar instància
telemàtica fins al 15 d’abril per al cobrament de l’equivalent del xec
regal.
Documentació a aportar:
1. Document de sol·licitud del pagament
2. Xecs regal que han bescanviat per article/es

2.Procediment de concessió




Els ajuts es concediran als establiments, un cop verificat que l’empresa
sol·licitant ha presentat la documentació exigible, dins del termini
establert i que compleix els requisits establerts en aquestes bases.
La instrucció del procediment correspon a la Regidoria de Festes de
l’Ajuntament de Tordera
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3. Resolució
 La resolució de l’expedient de concessió de l’ajut i l’aprovació del seu
pagament, a proposta de la Regidoria de Festes, anirà a càrrec de
l’òrgan competent mitjançant Decret d’Alcaldia.
 El termini màxim per resoldre i notificar electrònicament l’ajut serà de
20 dies. La manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes
desestimatoris.
 El pagament s’efectuarà en relació als xecs obtinguts, de conformitat
amb el pressupost municipal per a l’exercici anual de la partida creada
a aquest efecte.
 Les sol·licituds seran resoltes amb caràcter desfavorable si no es
presenten en el termini establert i no presenten la documentació a
aportar.
Quinzè.- Llei de protecció de dades
Tots els participants accepten la polítics de privacitat, segons el Reglament Europeu de Protecció
de Dades. L’Ajuntament no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades pel mal
funcionament d’Instagram, Facebook o Twitter (aplicació sorteig) o Internet.
Responsable del tractament: Ajuntament de Tordera, Plaça Església núm.2, 08490 de Tordera.
Tel. 93 764 37 17. Correu electrònic: tordera@tordera.cat Més informació al web de
l’Ajuntament de Tordera www.tordera.cat.
Finalitat: participació en el sorteig de xecs regal per participar en la celebració de Carnestoltes
2021 i dinamitzar la compra al comerç i servei local.
Legitimació: consentiment de la persona interessada, aquesta pot retirar el consentiment en
qualsevol moment.
Destinataris: les dades no seran cedides a tercers, tret d’una obligació legal.
Dret de les persones interessades: poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió,
oposició al tractament i sol·licitud de limitació, presentant un escrit adreçat a l’Ajuntament de
Tordera, plaça de l’Església núm.2, o mitjançant la petició genèrica disponible a la seu
electrònica al web municipal. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets
exerciu.
Termini de conservació: mentre es mantingui la vigència de la finalitat.
Reclamació: poden presentar una reclamació davant l’autoritat de control www.agpd.es i/o
www.apdcat.cat.
Les dades personals facilitades seran utilitzades únicament per poder dur a terme aquest
concurs. No seran cedides a cap entitat i se’n garanteix la total confidencialitat.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

bf11afd0ff7b460ba3deea5e6c7da57d001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Metadades

