
Bases del 1r concurs d’aparadors de Sant Jordi i la Festa Major dels Sants Màrtirs 

  

1. Objectiu i temàtica  

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt convoca aquest concurs per promocionar el comerç 

sedentari del municipi i implicar-lo en les festivitats locals i per potenciar la 

sensibilització de la població vers les lletres. Per aquesta raó, el concurs es realitza dins 

del marc de la festa de Sant Jordi i s’allarga a la Festa Major dels Sants Màrtirs. La 

temàtica del disseny d’aparadors enguany estarà basada fonamentalment en la figura de 

Joan Brossa amb motiu del centenari del naixement del poeta. La Biblioteca Can 

Manyer facilitarà als comerços participants el text sobre el que s’haurà d’inspirar el 

disseny.    

 

2. Participants  

Comerços sedentaris locals amb aparadors.  

 

3. Terminis  

Els comerços que vulguin participar al concurs hauran de fer la seva inscripció des del 

28 de març fins al 5 d’abril del 2019 a través del web de l’Ajuntament www.vilassar.cat 

o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila, 2, Baixos). El termini d’exposició 

dels aparadors serà, com a mínim, des del 23 d’abril al 3 de maig, ambdós inclosos. El 

jurat realitzarà la visita als comerços abans de l’1 de maig. El veredicte del jurat es farà 

públic el divendres 10 de maig a les 15 h a la Biblioteca Can Manyer.  

 

4. El jurat  

El jurat estarà format per la regidora de Comerç i Turisme, la directora de la Biblioteca 

Can Manyer, un membre de l’àrea de comunicació i un membre de l’àrea de cultura i 

festes de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, un/a representant de l’associació de 

Comerciants d’e Vilassar de Dalt i un/a professional del món del disseny o interiorista. 

El jurat valorarà els aparadors dels comerços participants segons els següents criteris i el 

seu barem de puntuació, que podrà sumar un màxim de 25 punts: - Creativitat de la 

proposta (fins a 10 punts) - Adequació a la temàtica Joan Brossa (fins a 5 punts) - 

Materials utilitzats (fins a 10 punts). 

 

5. Votació popular  

El comerç que obtingui més vots per votació popular obtindrà 10 punts extres.  El premi 

popular es decidirà a través del vot individual dels ciutadans i les ciutadanes. Les 

persones que vulguin votar per donar suport al millor aparador agafaran una butlleta a 

qualsevol comerç que participi al concurs. A la butlleta hi haurà la llista dels comerços 



participants. Un cop s’hagin visitat tots els comerços haurà arribat el moment de triar el 

comerç al que vol donar el seu vot. Cada persona només pot emplenar i lliurar una 

butlleta i caldrà que posi les seves dades de contacte. Les butlletes emplenades caldrà 

dipositar-les a la caixa de votació popular que hi haurà a la Biblioteca Can Manyer.  El 

darrer dia per lliurar les butlletes de vot serà el divendres 3 de maig de 2018 a les 20:30 

h.  Les butlletes de totes les persones que participin a la votació popular participaran a 

un sorteig on podran guanyar com a regal un lot amb productes, serveis o vals de 

compra que hauran obsequiat els comerços del concurs. El sorteig dels regals es farà el 

mateix dia entrega premis.  El nombre concret de lots de regals es determinarà segons el 

nombre total d’obsequis donats pels comerços que participin al concurs. Les persones 

guanyadores dels regals sortejats seran informades. Les persones guanyadores hauran de 

presentar el seu DNI per poder comprovar la seva identitat.  

 

6. Veredicte  

La selecció dels aparadors guanyadors es decidirà per la mitjana de les puntuacions de 

tots els membres del jurat. Si algun membre del jurat no pot assistir a la reunió de 

valoració perdrà el seu dret de veu i vot, en el cas que hi hagi aparadors empatats en 

punts. El jurat farà el recompte de vots de la ciutadania per saber quin és el comerç 

guanyador dels punts extres de la votació popular. El jurat podrà declarar desert algun 

premi del concurs. El veredicte del jurat serà inapel·lable.  

 

7. Premis  

Hi haurà tres premis:  

- Primer premi al millor aparador: 200 euros i un diploma i lot llibres  

- Segon premi al millor aparador: 150 euros i un diploma i lot llibres  

- Tercer premi al millor aparador: 100 euros i un diploma i lot llibres  

 

8. Aportació d’obsequis dels comerços 

Els comerços que participin al concurs d’aparadors hauran de donar gratuïtament un 

obsequi que tingui un valor econòmic com a mínim de 5€ i com a màxim de 10€. Els 

obsequis poden ser productes, serveis o vals de compra de cada comerç. La regidoria de 

Comerç i Turisme recollirà els obsequis dels comerços i composarà els lots de regals 

que seran sortejats entre les butlletes de totes les persones que hagin participat.   

 

9. Drets d’autor  

Les persones propietàries dels comerços guanyadors cediran a l’Ajuntament de Vilassar 

de Dalt els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre la imatge del 



seu aparador, el qual la utilitzarà per fer-ne publicitat en el format o el suport que 

consideri oportú.  

 

10. Acceptació de bases  

El fet de prendre part en aquest concurs implica l’acceptació de la totalitat d’aquestes 

bases.  

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho 

exigís una causa justificada 


