CONCURS DE PESSEBRES BALAGUER 2020

La Paeria de Balaguer per tal de potenciar la creativitat i dur a terme
activitats compatibles amb la Covid19 organitza aquest concurs de
pessebres.
1. OBJECTIU
L’Objectiu d’aquestes bases específiques es regular el procediment de
celebració del concurs de pessebres 2020 i la concessió d’uns premis
per

potenciar

la

cultura

popular

i

fomentar

les

tradicions

nadalenques, motivant als balaguerins i balaguerines en la
construcció d’un pessebre.

2. FORMAT
Els pessebres poden ser construïts amb qualsevol material, estil,
tècnica.
Queda totalment prohibit utilitzar plantes o substàncies sotmeses a
protecció i en perill d’extinció, com la molsa o grèvol. Si que es
podran utilitzar pinyes, tiges, llavors o fulles.
Es permet la utilització de diferents tècniques, textures, i materials.

3. PARTICIPANTS
Podran participar en aquest concurs tots els pessebres que estiguin
ubicats a la ciutat de Balaguer.
La inscripció serà gratuïta
Poden participar particulars, empreses, comerços, associacions, etc.

4. PREMIS
Hi haurà 3 premis:
•

1r Premi Consola Nintendo Switch

•

2n Premi Tablet Samsung Galaxy Tab A T510

•

3r Premi Altaveu Bluetooth JBL Charge 4 Grey 30W IPX7

Els premis poden ser declarats deserts en cas que els pessebres
presentats no reuneixin la qualitat adient.

5. INSCRIPCIONS
Per fer la inscripció s’haurà d’omplir el formulari que trobareu al web
balaguer.cat adjuntant un vídeo de durada màxima de 30 segons, on
es visualitzi tot el pessebre i també ha de ser publicat a instagram
amb el hashtag #pessebrebalaguer i etiquetar-nos @Balaguerjove
fins el 21 de desembre de 2020.
Els vídeos penjats al compte d’instagram, la Paeria tindrà dret a ferne us per publicitats posteriors.
Només s’admetrà un pessebre per concursant.
El fet de participar implica la total acceptació d'aquestes bases.

6. JURAT
El jurat estarà format per persones del municipi relacionades amb el
teixit associatiu i la cultura popular i tradicional i també membres de
la Paeria de Balaguer.
El jurat revisarà i valorarà els pessebres a través dels vídeos .
El jurat està facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita
en aquestes bases i el seu veredicte serà inapel·lable.

7. LLIURAMENT DE PREMIS
Es comunicarà als guanyadors el dia i hora de l’entrega de premis.
Per més informació us podeu dirigir al Casal Lapallavacara o al
telèfon 973451555

8. PROTECCIÓ DE DADES I PRÒPIA IMATGE
Les dades recollides seran tractades en l’activitat de tractament “Concurs de pessebres
Balaguer”, responsabilitat de l’Ajuntament de Balaguer, situat a la plaça Mercadal, núm. 1,
25600, Balaguer, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets.
La finalitat del tractament és la gestió de les sol·licituds, valoració i, si escau, la baremació
de la concurrència de requisits necessaris per l’atorgament d’ajuts, subvencions o
qualsevol altra activitat de foment similar; publicació en el diari o butlletí oficial i, en el seu
cas, espais, físic o electrònic, institucionals; així com el control, la fiscalització o el
reintegrament de les ajudes o subvencions.
La regla general es que no es comunicaran dades a tercers. Només podran ser
comunicades quan així estigui previst en l’ordenament jurídic. En concret, a títol
exemplificatiu, es comunicaran les dades a la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat a efectes de la seva inclusió a la Base de Dades Nacional de Subvencions, amb la
finalitat d’oferir la publicitat i transparència necessària que preveu l’article 18 de la Llei
28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. A més a més i, segons el cas, es
podran comunicar les dades a altres unitats de l’Ajuntament de Balaguer; a la Generalitat

de Catalunya o a l’Administració General de l’Estat; als organismes de la Unió Europea; o a
altres entitats en l’exercici de les seves competències.
La base legitimadora continguda al Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de
Dades (RGPD) és la següent: el tractament és necessari per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament (article 6.1. e); compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del
tractament (article 6.1 c). La base legal que empara l’anterior legitimació radica a l’article
239 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 28/2003; i la respectiva normativa amb rang legal o
equivalent així com aquella amb rang inferior al legal regulador de la pròpia convocatòria.
Les dades es conservaran en tant que subsisteixi el seu valor probatori (article 55 de la Llei
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol).
Els interessats podran accedir a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne
la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant la sol·licitud al
Registre General de l’Ajuntament de Balaguer, Registre General, plaça Mercadal, núm. 1,
25600, Balaguer. Si consideren que els seus drets no s’han atès adequadament, tenen dret
a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. No obstant
això, es podran adreçar prèviament al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament al
correu electrònic de contacte: dpd@balaguer.cat, qui ajudarà a resoldre el cas.

