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1. OBJECTE 

La regidoria de Promoció Econòmica organitza una campanya de suport al comerç local i 
de proximitat amb l’objectiu de promoure que la ciutadania del Masnou faci les seves 
compres al comerç del nostre municipi.  

El concurs d’aparadors de Nadal reparteix premis entre els comerciants que participen a la 
campanya decorant els seus aparadors amb temàtica relacionada amb les festes 
nadalenques. 

 
2. PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIÓ A LA CAMPANYA 

 

 Participació i inscripció: Podran participar tots establiments  amb local a peu de carrer 
dedicats a qualsevol activitat comercial, de serveis o restauradors del Masnou. La 
inscripció és gratuïta i s’haurà de formalitzar notificant la voluntat de participar a l’adreça: 
comerc@elmasnou.cat fins al dia 11 desembre de 2019 a les 14 hores, informant del nom 
de l’establiment, adreça, telèfon i persona de contacte. 

 

 Temàtica: Com a totes les edicions la temàtica de l’aparador haurà d’estar relacionada 
amb el Nadal. L’organització facilitarà 3 cartells (com a màxim) per participant, que es 
podran fer servir, o no, per a la creació de l’aparador. 
 

 Categories en les que es pot participar: 
 
Un única categoria i per establiment participant.  

 

 Temps d’exposició: La participació implica exposar l’aparador des del dia 13 de 
desembre de 2019 i fins el dia 31 de desembre de 2019 Les fotografies de tots els 
aparadors participants s’exposaran a la pàgina web municipal. 

 
 

 
3. PROCEDIMENT  

 

 Jurat 
 
El jurat serà designat per l’Alcaldia, a proposta de la regidoria de Promoció Econòmica. 
Estarà format per tres persones, dues actuant com a vocals i una com president/a. Totes 
elles comptaran  amb una significativa trajectòria professional en les disciplines  artístiques 
i/o de belles arts i/o amb coneixements específics d’aparadorisme. La secretaria serà 
exercida per personal de la regidoria de Promoció Econòmica, la qual tindrà veu però no 
vot.  
 
El jurat serà l’encarregat de valorar la qualitat artística i la innovació dels aparadors. 
Actuarà amb la màxima llibertat i discrecionalitat tècnica per a l’elecció dels tres millors 
aparadors tenint en compte amb caràcter general els criteris de valoració indicats en 
aquestes bases. La resolució del jurat serà inapel·lable.  
 
El jurat es reunirà amb anterioritat al dia 19 de desembre de 2019 les vegades que 
consideri necessàries per a la seva deliberació final. Aquest podrà realitzar una revisió in 
situ per a completar la seva valoració en relació a les fotografies realitzades dels 
establiments. Confeccionarà actes de les diferents reunions celebrades. Aquestes es 
traslladaran a la regidoria de Promoció Econòmica per a la preparació del procediment de 
votació popular per part de la regidoria de Comunicació. 
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  Votació popular: a través de la web municipal www.elmasnou.cat des de les 9 hores del 
dia 20/12/2019 i fins el dia 27/12/2019 a les 14 hores. 

 

 Criteris de valoració 
 

Els aparadors seran valorats d’acord als criteris de valoració indicats a l’art. 5.2 de les bases 
específiques reguladors per a la participació en els concursos de guarniment d’aparadors dels 
establiments amb local a peu de carrer al municipi del Masnou. 

 
4. PREMIS I CRÈDIT PRESSUPOSTARI 

 

 1r Premi:  Obsequi d’un lot de productes del Masnou, valorat en 100,00 €  

 2n Premi: Obsequi d’un lot de productes del Masnou, valorat en 75,00 € 

 3r Premi: Obsequi d’un lot de productes del Masnou, valorat en 50,00 € 
 

Per a tots els aparadors premiats 
o Reportatge  a la revista Masnou Viu 

 
El crèdit pressupostari assignat a la convocatòria serà de 225,00 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària PE 43010 22699 del pressupost de despeses de l’any 2019. 

 
 

5. ACTA FINAL I LLIURAMENT DE PREMIS 
 
Finalitzat el termini per a la realització de la votació popular qui ostentava la figura de la secretaria 
del jurat estendrà acta amb indicació de l’índex de vots aconseguits per cadascun dels tres 
aparadors preseleccionats pel jurat professional a cadascuna de les categories. 
 
L’adjudicació dels premis d’acord amb el resultat indicat a l’acta es realitzarà per resolució de la 
regidora delegada de Promoció Econòmica.  
 
La llista de premiats es publicarà per ordre decreixent de puntuacions a la Regidoria de Promoció 
Econòmica, al taulell d’edictes situat a l’Edifici Centre, carrer Itàlia, núm. 50 2a planta i a la web 
municipal. Aquesta llista serà alhora inapel·lable.  
 
La regidora de Promoció Econòmica o la persona en qui delegui, en representació de l’Ajuntament 
del Masnou, serà l’encarregada del lliurament de premis. Aquest lliurament tindrà lloc el dia 16 de 
gener de 2020 a les 19h  coincidint amb el lliurament de premis de la campanya de Nadal “Queda’t 
al Masnou”. 
 
 

 
6. CALENDARI D’EXECUCIÓ 

 

ACTIVITAT TERMINI 

Inscripció a la campanya Fins al 11/12/2019. Tramitar en els termes 
indicats al punt 2n 

Temps d’exposició del decorat per 
l’establiment participant 

Des del dia 13/12/2019 fins el dia 31/12/2019 

Període votació popular a través de la web 
municipal 

Des del dia 20/12/2019 al 27/12/2019 

Lliurament de premis Dia 16/01/2020 a les 19h 
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7. DRETS DE REPRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I COMUNICACIÓ PÚBLICA  

Les persones participants cediran a l’organització els drets de reproducció, distribució i 
comunicació pública sobre la imatge del seu aparador. L’organització en podrà fer la publicitat en 
el format o suport que consideri oportú.  

 

DISPOSICIONS FINALS 

Participar en aquest Concurs d’Aparadors de Nadal suposa acceptar les bases que aquí 
s’exposen. 

Per a més informació: Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou. 
comerc@elmasnou.cat. Telèfon: 935 571 770. 
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