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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

12036 Extracte de la convocatòria concurs d'aparadors per la campanya comercial NADAL 2021

El Ple de l'Ajuntament de Alcúdia, en sessió celebrada dia 18 de novembre de 2021,  va aprovar la proposta sobre les bases reguladores del
concurs d'aparadors per la campanya comercial de Nadal 2021

Un cop aprovades les bases i d'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publicaren al
Butlletí Oficial de les Illes Balears  (BOIB núm. 162, de 23 de novembre de 2021) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS
596402).

  En data 25 de novembre de 2021 es va dictar Resolució de Batllia aprovant la convocatòria del concurs d'aparadors per la per la campanya
comercial de Nadal 2021.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publicà
l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

 

Alcúdia, en data de signatura electrònica (25 de novembre de 2021)

La batlessa
Bàrbara Rebassa Bisbal

 

CONVOCATÒRIA CONCURS D'APARADORS PER LA CAMPANYA COMERCIAL DE NADAL 2021

BDNS (Identif.): (596402) De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Primer. Bases reguladores

Les Bases reguladores d'aquesta convocatòria per el concurs d'aparadors emmarcat dins la Campanya comercial de Nadal 2021 es publicaren
en el BOIB núm. 162 de dia 23 de novembre de 2021.

(https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11483/655488/bases-reguladores-del-concurs-d-aparadors-per-la-c)

Segon. Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases és establir les normes que han de regir el concurs d'aparadors emmarcat dins la Campanya comercial de Nadal
2021, a partir del qual es concediran uns premis econòmics destinats a guardonar les millors decoracions d'aparadors dels comerços del
municipi d'Alcúdia amb l'objectiu de dinamitzar i posar en valor el comerç de proximitat i promoure la participació ciutadana.

Tercer. Quantia

Es destina la quantitat de 1500€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària CO4312 479002 del pressupost municipal de l'Ajuntament d'Alcúdia
per l'anualitat 2021.  

Quart. Beneficiaris

Hi podran participar les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que siguin titulars d'un establiment comercial físic i obert al
públic amb aparador al municipi d'Alcúdia.

Cinquè. Premis i dotació econòmica
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Cinquè. Premis i dotació econòmica

El concurs d'aparadors constarà de dues categories: la professional, en la qual s'atorgaran dos premis, i la popular.

Els premis de la categoria professional seran atorgats per un jurat professional, compost per tres membres anomenats per la batlia de
l'Ajuntament d'Alcúdia que tinguin relació amb el món de l'art, el comerç o el disseny.

El premi de la categoria popular serà atorgat a l'aparador que obtingui més vots per part de la ciutadania, amb un “m'agrada” a la publicació
que compartirà l'Ajuntament d'Alcúdia al seu perfil de facebook.

Els premis son els següents:

1r Premi professional, amb una dotació econòmica de 700€.
2n Premi professional, amb una dotació econòmica de 500€.
Premi popular, amb una dotació econòmica de 300€.

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini d'admissió de les sol·licituds començarà l'endemà que es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB) i finalitzarà el 9 de desembre de 2021.

Setè. Procediment

El procediment de concessió de subvencions es produeix d'ofici, mitjançant l'aprovació de la convocatòria i la publicació al BOIB, a la Base
de Dades Nacional de Subvencions BDNS i pàgina web de l'Ajuntament d'Alcúdia (https://www.alcudia.net)

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de
d'ajuda, l'àrea de comerç de l'Ajuntament d'Alcúdia, es posarà en contacte amb els establiments participants i facilitarà un dorsal amb un
número, el qual hauran d'ubicar a un lloc visible de l'aparador.

Els comerços participants hauran d'exhibir els aparadors a partir del dia 16 de desembre de 2021. Serà a partir d'aquesta data quan l'Àrea de
Comerç i els membres del jurat professional visitaran tots els establiments participants per deliberar el seu veredicte i realitzaran les
fotografies que es publicaran al facebook de l'Ajuntament per a la votació popular.

Si durant la visita del jurat professional els establiments participants no tenen els aparadors muntats quedaran automàticament desqualificats.

El jurat per elegir els aparadors premiats actuarà amb llibertat i discrecionalitat.

A la vista de la decisió del jurat, l'instructor formularà la proposta de resolució que elevarà a la batlia de l'Ajuntament d'Alcúdia. L'òrgan
competent per resoldre i concedir la subvenció és la batllia de l'Ajuntament d'Alcúdia.

El veredicte del jurat professional i popular es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcúdia (www.alcudia.net).

Vuitè. Jurat

El jurat del concurs d'aparadors estarà compost per dues modalitats: el jurat popular i el jurat professional.

Jurat Professional: Serà l'encarregat de donar el primer i el segon premi.

Està compost per:

Sra. Margalida Socias, directora d'Alcúdia Radio, o en qui delegui
Sra. Ester Sacacia, llicenciada en història de l'art, o en qui delegui
Sr. Josep Maria Alaminos, llicenciat en belles arts, o en qui delegui

Premi Jurat Popular. La ciutadania votarà a la xarxa social facebook donant un “m'agrada” a les fotografies publicades al perfil de facebook
de l'Ajuntament d'Alcúdia.  El període de votació s'iniciarà dia 17 de desembre a les 14.00h i finalitzarà dia 20 de desembre a les 9.00h.
L'aparador votat amb més “m'agrada” obtindrà el tercer premi.

En cas que l'aparador més votat pel jurat popular coincideixi amb el professional, es donarà el premi al següent aparador més votat pel públic.
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El veredicte del jurat professional i popular es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcúdia. El seu veredicte serà inapel·lable.

Novè. Criteris de valoració:

La temàtica del concurs serà la decoració nadalenca.

Per a decidir els premiats, el jurat professional valorarà les següents característiques dels aparadors presentats, fins a un màxim de 10 punts:

Originalitat, fins a 2 punts.
Grau de vinculació entre la temàtica i la presentació del propi producte, fins a 2 punts.
Qualitat artística i disseny, fins a 2 punts.
Il·luminació, fins a 2 punts.
Utilització de materials reciclats o reciclables, fins a 2 punts.

Pel que fa al jurat popular valorarà amb un “m'agrada” l'aparador que consideri hagi de ser el guanyador del concurs.

Desè. Pagament

No es podrà realitzar el pagament als participants premiats si aquest no es troben al corrent de pagament de les seves obligacions amb la
Seguretat Social, amb l'Agència Tributària i amb l'Ajuntament d'Alcúdia.

Per poder realitzar el pagament, només els participants premiats, hauran de presentar el certificat de titularitat bancària (Annex II de les
Bases), juntament amb el certificats que certifiquin que es troben al corrent de pagament de les seves obligacions amb la Seguretat Social i
amb l'Agència Tributària.

A demés, hauran d'haver autoritzat al moment de la sol·licitud a l'Ajuntament d'Alcúdia, a consultar les dades de l'entitat que representen per
comprovar que estan al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Alcúdia.

Tots els beneficiaris es veuran sotmesos al moment de pagament a la corresponent retenció tributària d'acord al règim jurídic de l'IRPF o
Impost de Societats, segons cada cas.
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