CONCURS DE PESSEBRES BALAGUER 2021
La Paeria de Balaguer, després de la bona experiència de l’any passat,
organitza el 2n concurs de pessebres.
1. OBJECTIU
L’Objectiu d’aquestes bases específiques es regular el procediment de
celebració del concurs de pessebres 2021 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 Patinet Hoverboard Woxter Patin smartgyro X1 n

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 d’1 minut i mig
amb horitzontal, on es visualitzi tots els apartats del pessebre i en
algun moment s’ha de veure el pessebre sencer. També ha de ser
publicat a instagram amb el hashtag #pessebrebalaguer i etiquetarnos @Balaguerjove fins el 21 de desembre de 2021.
Es pot afegir música, però no s’aconsella de fer muntatges que no
permeti veure bé els detalls del pessebre.
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
DRETS D'IMATGE - AUTORITZO a la Paeria de Balaguer a fer servir sense fins comercials, amb
caràcter exclusiu i d’acord amb la normativa vigent, les imatges fotogràfiques i enregistraments
de vídeo que ens facin arribar durant l’activitat amb l’objectiu de fer difusió del projecte.

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES
– Informació bàsica sobre protecció de dades:
Les dades recollides seran incorporades i tractades en l’activitat de tractament “Inscripcions al
concurs de pessebres 2021”, responsabilitat de l’Ajuntament de Balaguer. La finalitat del

tractament és la gestió del procés d’inscripció, gestió i comunicació del concurs de pessebres
2021 organitzat per l’Ajuntament de Balaguer. El tractament de dades queda legitimat amb el
compliment d’una missió realitzada en l’exercici de poders públics atorgats a l’Ajuntament de
Balaguer, en virtut de l’art. 6.1 e) del RGPD en relació amb l’article 25.2 o) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. A més, es sol·licita expressament el
consentiment de l’interessat (art. 6.1 a del RGPD). D’altra banda, les dades no es comunicaran
a tercers, llevat dels supòsits previstos en l’ordenament jurídic. Té dret a accedir a les dades,
rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la
limitació. Correu electrònic de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@balaguer.cat
INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Tractament
Inscripcions al concurs de pessebres 2021
Responsable
Ajuntament de Balaguer. Plaça Mercadal, 1, 25600 Balaguer (Lleida)
Delegat de Protecció de Dades (DPD)
Adreça: Plaça Mercadal, 1, 25600 Balaguer (Lleida) / Correu electrònic: dpd@balaguer.cat.
Finalitat
La finalitat del tractament és la gestió del procés d’inscripció, gestió i comunicació del concurs
de pessebres 2021 organitzat per l’Ajuntament de Balaguer.
Legitimació del tractament
La base legitimadora continguda al Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades
(RGPD) és la següent: el compliment d’una missió en exercici de poders públics atorgats al
responsable del tractament (art. 6.1 e) del RGPD). La base legal que empara l’anterior
legitimació es troba en les competències pròpies que té encomanades l’Ajuntament, previstes a
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el 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.
No obstant això, l’interessat també actua mitjançant consentiment respecte de les dades
concretes que indica per a la gestió del procés (art. 6.1 a RGPD) i, en particular, en allò que fa
referència a les autoritzacions de “Comunicació” i de “Drets d’imatge”.
Destinataris
La regla general és que no es comunicaran dades a tercers. Només podran ser comunicades
quan així ho estableixi l’ordenament jurídic.
Conservació
Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es
recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquella finalitat i
del tractament de les dades.
Drets
Podrà 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 seva sol·licitud al Registre General
de l’Ajuntament de Balaguer.
Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
No obstant això, pot adreçar-se prèviament al Delegat de Protecció de Dades, qui us ajudarà a
resoldre el cas.
En els supòsits que la base legitimadora és el consentiment, també tindrà dret a retirar-lo.

De conformitat amb l’article 6 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, ACCEPTO MITJANÇANT UNA MANIFESTACIÓ
LLIURE, ESPECÍFICA, INFORMADA I INEQUÍVOCA l’anterior tractament de les meves dades
personals obtingudes directament de la persona interessada. *

