AJUNTAMENT DE JUNEDA

BASES DE PARTICIPACIÓ

1r CONCURS DE DECORACIÓ DE BALCONS I CARRERS

FESTA MAJOR DE JUNEDA 2022

OBJECTE
La Festa Major de Juneda és la festa per excel·lència de la nostra vila i amb
ella ens retrobem i celebrem uns dies on tothom surt al carrer. És per aquest
motiu que volem que els nostres carrers siguin un aparador més d’aquesta
festa i omplin de caliu la vila de Juneda.
L’objectiu d’aquest concurs és guarnir els balcons i els carrers amb motiu de
la Festa Major de Juneda i fer partícips a totes les junedenques i a tots els
junedencs.

PARTICIPANTS
La participació està oberta a tota la ciutadania a excepció dels regidors i
regidores de l’ajuntament; en cas que hi participin, no poden optar als
premis.
En la modalitat de balcons poden participar totes les persones, propietàries o
llogateres de cases o pisos situats dins del nucli urbà de la població de
Juneda.
En la modalitat de carrers es pot guarnir una plaça, un carrer o bé un tram
de carrer.

MODALITATS I INSCRIPCIONS
S’estableixen 2 modalitats de concurs: el concurs de decoració de balcons i
el de decoració de carrers.
La participació es formalitzarà mitjançant una butlleta d’inscripció que es
podrà presentar:
- Presencialment a l’Ajuntament de Juneda, de dilluns a divendres
d’11 h a 14 h a la planta baixa, Oficina d’Atenció al Ciutadà.
- Telemàticament a través de la seu electrònica de la pàgina web de
l’Ajuntament de Juneda (instància genèrica acompanyada de la
butlleta complimentada i signada).
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El termini d’inscripció finalitza el dimecres 24 d’agost de 2022.
No s’acceptaran inscripcions rebudes via fax, correu electrònic o telèfon.
La presentació en qualsevol de les dues modalitats de concurs, implica
l’autorització a la publicació, en els mitjans que consideri oportuns
l’Ajuntament, de la imatge guanyadora, amb l’única finalitat de donar-les a
conèixer i fer-ne difusió.
Els balcons, finestres, façanes, carrers, places o trams de carrers que
participin en el concurs hauran d’estar acabats de decorar el dijous 25
d’agost a les 21 h, per tal que el jurat pugui passar a valorar-los a partir
d’aleshores.
MODALITAT DECORACIÓ DE BALCONS:
● Els balcons, finestres o façanes han de ser visibles i poden estar decorades
amb qualsevol element ornamental, sempre que no suposin cap mena de
perill per a la integritat dels vianants.
● Si el balcó, finestra o façana participant en aquesta modalitat pertany a un
tram de carrer que participa en la modalitat de decoració de carrers,
s’acceptarà la seva participació, sempre que la temàtica de l’element sigui
diferent de la temàtica del carrer.
MODALITAT DECORACIÓ DE CARRERS:
● El guarniment dels carrers es farà amb elements que hauran de ser
retirats un cop finalitzi la Festa Major (30 d’agost) i no poden suposar un
obstacle per a la circulació de vehicles ni de vianants.
● En el cas que es necessiti tallar un carrer per facilitar el muntatge,
prèviament s’haurà de sol·licitar el permís, per tal de veure en quin horari és
més factible paralitzar la circulació.
● La decoració del carrer ha d’estar a una alçada de 4 metres, per tal de no
impedir la circulació del camió de la brossa.
● El tema de decoració és lliure, però no s’admetrà temàtica que faci menció
a marques, empreses o interessos particulars.
● Els carrers han de romandre decorats fins al dilluns 29 d’agost.
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PREMIS
• En la modalitat decoració de BALCONS:
-

Premi al MILLOR BALCÓ DECORAT: 150 €
Premi al BALCÓ MÉS ORIGINAL: 100 €

Tots els premis econòmics s’entregaran mitjançant vals de compra
en els comerços de Juneda.
Totes les persones participants tindran un obsequi com agraïment a la seva
participació.
• En la modalitat decoració de CARRERS:
-

Primer premi: 800 €
Segon premi: 500 €
Tercer premi: 300 €

En aquest cas, l’Ajuntament invertirà l’import del premi en
il·luminació de Nadal o mobiliari urbà que els carrers guanyadors
decideixin.

JURAT
El jurat, format per membres externs designats per la Comissió de Festes de
Juneda i per la regidoria de festes.
Els membres del jurat no poden participar en el concurs, igual que regidors i
regidores de l’ajuntament; en cas que hi participin, no poden optar als
premis.
Així mateix, en el cas de participar en el concurs familiars de primer i segon
grau, no podran ser membres del jurat.

VEREDICTE
Els premis es lliuraran el dimarts dia 30 d’agost durant el sopar popular.
El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà declarar desert el
concurs si considera que els elements presentats no tenen suficient qualitat
o no reuneixen les característiques necessàries per esdevenir guanyadors.
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L’obsequi de participació es podrà recollir del 5 al 16 de setembre de 2022;
passat aquest termini, ja no es podran recollir els obsequis.

MOSTRA
La decoració es mantindrà fins al dilluns dia 29 d’agost.
A la pàgina web de l’ajuntament es podrà consultar el llistat de les propostes
participants.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES I NORMES IMPORTANTS
• La comissió de festes es reserva el dret de deixar sense participació en el concurs
a qualsevol participant que no compleixi amb les normes descrites i que no tingui
un mínim de qualitat.
• És obligatori vetllar per la seguretat dels vianants i la correcta circulació de
vehicles.
● La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases, així com
l’acceptació de les decisions de l’organització i del jurat.
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