
 
 
 
Bases reguladores del Concurs de guarniment de balcons, finestres, tanques, 

façanes i aparadors de comerços (inclosa la restauració) de Montmeló amb motiu 

de les Festes de Nadal 2022.  

 

Primera.- Objecte de la convocatòria  

 

L’objecte d’aquestes bases específiques és regular el procediment de celebració 

d’un concurs de guarniment de balcons i façanes així com d’aparadors amb motius 

relacionats amb les Festes de Nadal de Montmeló.  

 

Segona.- Principis informadors del procediment de concessió  

 

El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes 

bases es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure 

concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i 

eficiència.  

 

Tercera.- Dotació econòmica dels premis  

 

El Concurs de guarniment de balcons i façanes i aparadors de 

comerços/restauradors de Montmeló amb motiu de les Festes de Nadal està dotat 

dels següents premis:  

 

• 2 premis al balcó/façana més bonic de 100,00 € cadascun en vals de compra 

de 20 euros a gastar lliurement en qualsevol establiment del municipi que els 

accepti.  

 

• 2 premis al balcó/façana més original de 100,00 € cadascun en vals de compra 

de 20 euros a gastar lliurement en qualsevol establiment del municipi que els 

accepti.  

 

• 2 premis al balcó/façana més elaborat de 100,00 € cadascun en vals de compra 

de 20 euros a gastar lliurement en qualsevol establiment del municipi que els 

accepti.  

 

• Premi a l’aparador més bonic: 100,00 € en vals de compra de 20 euros a gastar 

lliurement en qualsevol establiment del municipi que els accepti.  

 

• Premi a l’aparador més original: 100,00 € en vals de compra de 20 euros a 

gastar lliurement en qualsevol establiment del municipi que els accepti. 

  

• Premi a l’aparador més elaborat: 100,00 € en vals de compra de 20 euros a 

gastar lliurement en qualsevol establiment del municipi que els accepti.  

 

Quarta.- Persones beneficiàries  

 

El concurs està obert a tothom que disposi d’un habitatge en propietat o 

arrendat a Montmeló, amb balcó i façana, o d’un comerç (inclosa la restauració) 

a Montmeló, que reuneixin les condicions necessàries per a ser decorats, sense 

que això suposi un perill per a la integritat de la propietat o de la persona 

arrendatària de l’habitatge o la dels vianants.  

 

Així mateix, la seva decoració no pot transformar ni modificar el domini 

públic, i haurà d’estar acabada el dia 18 de desembre de 2022 i mantenir-se, 

com a mínim, fins al 7 de gener de 2023.  

 

La participació en el present concurs suposa l’acceptació i autorització de 

les persones participants que l’organització pugui publicar la localització 

per tal de facilitar el vot popular i pugui fotografiar i publicar a qualsevol 

mitjà les imatges dels balcons, façanes i aparadors guarnits, sense dret a 

percebre cap tipus de compensació.  



 
 
 

Cinquena.- Presentació de propostes  

 

5.1. Per participar en el concurs, s’haurà d’aportar bé per via telemàtica o 

presencial a l’Ajuntament:  

 

• Fotocòpia del DNI  

• Adreça postal completa de l’habitatge o comerç decorat  

• Telèfon + correu electrònic de la persona de contacte  

 

5.2. Termini de presentació:  

 

La inscripció al concurs es pot fer des de la publicació d’aquestes bases al 

web municipal i fins al 11 de desembre del 2022, a les oficines de l’Ajuntament 

de Montmeló, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres; al web 

http://www.montmelo.cat a través del formulari Concurs de balcons i aparadors, 

o per correu electrònic ajuntament@montmelo.cat.  

 

Sisena.- Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds per part del 

jurat  

 

El jurat valorarà cadascun dels balcons-façanes-aparadors i passarà per les 

llars i comerços inscrits per a fer-ne una valoració.  

 

De cada balcó/façana presentat, se’n puntuarà:  

 

• La bellesa  

• L’originalitat  

• La dificultat en l’elaboració/preparació.  

 

Cada un d’aquests aspectes es valorarà de l’1 al 3, sent 1 la puntuació més 

baixa i 3 la més alta.  

 

Cada balcó, façana o aparador pot obtenir un màxim de 9 punts, 3 punts com a 

màxim per cada un dels aspectes a valorar.  

 

Cada membre del jurat farà la seva valoració de forma individual. En finalitzar 

les valoracions, se sumaran els punts de tots els membres per obtenir la 

puntuació total.  

 

En cas d’empat en la puntuació total, el jurat haurà de deliberar per decidir 

el balcó/façana/aparador guanyadors.  

 

Setena.- Criteris de valoració del vot popular  

 

L’Ajuntament de Montmeló crearà un formulari en línia perquè totes les persones 

que vulguin, puguin puntuar tots els balcons/façanes/aparadors que participen.  

 

El vot popular estarà obert fins al dilluns 3 de gener a les 12 h.  

 

Vuitena.- Concessió  

 

L’Ajuntament de Montmeló resoldrà la convocatòria dels premis, d’acord amb el 

veredicte del jurat.  

 

Novena.- Jurat qualificador  

 

El jurat estarà format per:  

 

1. Membres del plenari del Consell de Poble  

2. Vot popular  

 



 
 
Desena.- Incompliment de les bases  

 

L’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors 

significa l’exclusió del dret de participació o bé, si s’escau, l’anul·lació 

per part de l’Ajuntament de Montmeló de la concessió del premi.  

 

Onzena.- Publicació de les bases  

 

Les bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Montmeló.  

 

Dotzena.- Acceptació de les bases  

 

El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la 

conformitat en el tractament de les dades. 


