BASES REGULADORES PER PARTICIPAR A LA
18a MOSTRA D’APARADORISME I DECORACIÓ INTERIOR
“GIRONA, TEMPS DE FLORS” ANY 2022

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
1. DESCRIPCIÓ
La “Mostra d’aparadorisme i decoració interior, Girona, Temps de Flors” té per objectiu
implicar i promoure el comerç local en les activitats a la ciutat durant les dates de la
mostra floral.
L’Ajuntament de Girona convoca la divuitena mostra d’aparadorisme i decoració interior
de Temps de Flors.
La temàtica de la mostra serà la flor.
2. DATES DE CELEBRACIÓ
Els aparadors hauran de romandre exposats del 7 al 15 de maig de 2022, ambdós
inclosos.
3. OBJECTE DE LES BASES
La regulació del procediment de presentació de sol·licituds per a la participació a la
“Mostra d’aparadorisme i decoració interior, Girona, Temps de Flors”, els premis, la
composició del jurat i els drets i deures dels participants.
4. PARTICIPANTS
La participació és oberta a tots els establiments d’àmbit comercial, de restauració i
allotjament turístic de la ciutat de Girona.
5. RÈGIM JURÍDIC
Aquesta mostra es regirà per les presents bases reguladores i, de forma supletòria, per
les següents normes:
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb el que
estableix la seva disposició final primera.
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb el que estableix la
seva disposició final primera.
c) Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes
autònoms i entitats que en depenen, publicada al BOP en data 10 de desembre de 2015.
d) 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.
e) Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya.
f) Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
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g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
h) Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
i) Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
j) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
k) Llei 19/2014 de transparència, de 29 de desembre, d’accés a la informació pública i
bon govern.
l) La resta de normativa vigent aplicable.
5. CRITERIS D’ATORGAMENT DELS PREMIS
5.1 La concessió d’aquests ajuts s’efectuarà mitjançant l’assignació d’una puntuació,
d’acord amb els següents criteris:
-

l’originalitat
la utilització de flors naturals
la qualitat artística
el disseny
el grau de vinculació al tema Girona, Temps de Flors

5.2 Premis
Per la “Mostra d’aparadorisme i decoració interior, Girona, Temps de Flors” s’estableixen
dos tipus de premis atenent a qui qualifica l’aparador.
•

Premi del jurat: tres premis i tres accèssits atorgats pels membres del jurat i
valorats a partir dels criteris esmentats en l’apartat 5.1 d’aquestes bases.
El premi consisteix en un apartat específic a la propera edició de la revista Temps
de Flors per promocionar i donar visibilitat als establiments premiats. També es
podran visualitzar a la pàgina web: www.gironatempsdeflors.cat

•

Premi popular: un premi atorgat pel públic que haurà votat les fotografies
penjades per l’Ajuntament de Girona al Facebook.
(www.facebook.com/Turismegi).
El premi consisteix en un apartat específic a la propera edició de la revista Temps
de Flors per promocionar i donar visibilitat als establiments premiats. També es
podran visualitzar a la pàgina web: www.gironatempsdeflors.cat

5.3 Valoració dels aparadors
Premi del jurat:
•

El participant que obtingui més puntuació dins del jurat serà el premiat, haventhi un màxim de 6 premis: 1er, 2on, 3er premi i 3 accèssits

Premi popular:
•

El jurat escollirà al premiat entre les tres fotografies que obtinguin les votacions
més altes per tal d’evitar qualsevol irregularitat en el procés de votacions.
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•

Les votacions es realitzen a través dels “m’agrada” a les fotografies penjades al
Facebook de turisme i comerç (www.facebook.com/Turismegi) on apareixeran
juntament amb el nom de cada establiment.

5.4 Valoració econòmica dels premis
-

El premi està valorat en 915,06 euros amb un total de 7 premis com a màxim,
que desglossat és 166,37 euros per cada establiment que hagi rebut el
primer, segon i tercer premi a més del premi popular i 83,19 euros pels cada
establiment que hagi rebut l’accèssit.
El valor econòmic és estimat en funció del valor de posar mitja pàgina i un
quart de pàgina d’un anunci en una revista local de la ciutat de Girona.

-

Els establiments que hagin estat atorgats amb el primer, segon i tercer premi
i premi popular seran premiats amb una inserció publicitària a la revista de
Temps de flors de mitja pàgina a la propera edició.
Els establiments que hagin estat atorgats amb un accèssit seran premiats
amb una inserció publicitària a la revista de Temps de flors d’un quart de
pàgina a la propera edició.

En cap cas es donarà la quantia econòmica als premiats.
Els premis son 7 com a màxim però no implica que s’hagin de donar els 7 premis en
total si el jurat així ho decideix.

CAPITOL 2. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

6. TERMINI DE INSCRIPCIONS
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 10 d’abril de 2022.
7. PRESENTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
Les persones interessades hauran de presentar la següent instància, a través de la Seu
Electrònica: https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1582.html
D’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones
següents tenen l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública:
-

Les persones jurídiques

-

Les entitats sense personalitat jurídica

-

Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi
col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb
les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat
professional.
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- Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració.
Les persones que no estiguin obligades a relacionar-se electrònicament amb
l’Administració Pública, poden presentar la mateixa instància al Registre General de
l’Ajuntament de Girona (Pl. del Vi, número 1, 17004 Girona), adreçada a l’Àrea de
Promoció Econòmica o per la mateixa via telemàtica
7.1 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les persones interessades en participar a la mostra hauran d’entrar una instància tal
com s’especifica en aquest apartat 7 amb la següent informació:
Nom de l’establiment:
Nom de la persona propietària:
NIF:
Adreça:
Municipi:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Activitat de l’establiment:
Horari de l’establiment:

8. COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat que atorga els tres premis i tres accèssits està format per:
•
•
•

La regidora de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona i els
regidors en qui delegui, que actuarà de presidenta del jurat.
Els presidents de diverses Associacions de Comerciants i de l’Associació
d’Hostaleria, turisme i restauració de Girona i les persones en qui deleguin.
Representants d’entitats vinculades al Girona, Temps de Flors: Associació
d’Amics Girona Antiga, associació d’Amics de les flors de Girona, Associació
floral de Girona i associació d’amics del jardins històrics i paratges naturals
d’interès singular.

9. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DELS PREMIS
El jurat valorarà els aparadors participants in situ o en el seu defecte, mitjançant la
fotografia que l’establiment ha enviat per correu electrònic tal com s’estipula en l’apartat
11.1.
L’Àrea de Promoció Econòmica es posarà en contacte amb el premiats i els publicarà
pels canals de comunicació habituals.
En el cas que tingui lloc un acte de lliurament de premis s’informarà a tots els participants
de la data, la hora i el lloc per tal que puguin assistir a l’esdeveniment.
10. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS
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La presentació de sol·licitud suposa l’acceptació íntegra i incondicionada de les
condicions de les presents Bases reguladores.
11. DRETS I DEURES DELS PARTICIPANTS
11.1 Els drets i deures dels participants són:
Drets
• L’Ajuntament de Girona facilitarà a tots els establiments participants un distintiu
que acredita la seva participació a la mostra. Aquest distintiu es farà arribar als
establiments participants durant els dies previs a l’inici de l’exposició.
Deures
• El distintiu facilitat per l’Ajuntament de Girona haurà de ser exposat a l’aparador
durant tots els dies de l’exposició de flors, monuments, patis i jardins.
• Els establiments que participen a la mostra d’aparadorisme i espais interiors es
comprometen a executar i dissenyar l’aparador. En cas contrari no podrà
participar en la propera edició.
• Referent al premi del jurat, cal que els aparadors participants enviïn una
fotografia a l’adreça electrònica gironacomerc@ajgirona.cat com a molt tard el
dilluns 9 de maig de 2022 per tal que el públic pugui votar a través de les xarxes
socials.
11.2 L’Ajuntament de Girona quedarà exempt de les responsabilitats civils, mercantils i
laborals o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a que quedi obligades
els/les destinataris/àries dels premis atorgats.
12. EFECTIVITAT DEL PREMI
El premi, consistent en un apartat específic a la propera edició de la revista Temps de
Flors i un apartat a la pàgina web www.tempsdeflors.girona.cat, es publicarà a la
següent edició de temps de flors per promocionar i donar visibilitat als establiments
premiats.

CAPÍTOL 3. SEGUIMENT D’ACTUACIONS I SANCIONS
13. SEGUIMENT, VERIFICACIÓ I CONTROL
L’Ajuntament de Girona farà el seguiment necessari per tal de comprovar el grau de
compliment de les condicions establertes a les bases.
14. RÈGIM SANCIONADOR
Les infraccions administratives comeses en relació amb aquests premis seran
sancionades d’acord amb el que estableixen els articles 52 i següents de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
La incoació, instrucció i la resolució del procediment sancionador corresponen als
mateixos òrgans que en el cas de concessió de la subvenció.
15. EFICÀCIA LEGAL
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L’efectivitat d’aquestes bases serà des del moment de la seva publicació a la pàgina
web www.girona.cat
16. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades incorporades a les instàncies de participació seran tractades d’acord amb el
Reglament (UE) 2016/679, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa vigent en matèria
de protecció de dades i informació. En el seu cas, els participants podran exercitar els
drets d’accés, rectificació o supressió i cancel·lació al tractament de les seves dades
personals, així com el dret a la limitació del tractament o si escau, portabilitat.

Drets d’imatge:
La signatura de la instància de participació comporta automàticament l’acceptació
d’aquestes bases, l’autorització expressa a l’Ajuntament de Girona per publicar les
fotografies dels aparadors i dels participants en tots els cartells, vídeos, web municipal i
altres documents relacionats amb qualsevol campanya o informació relacionada amb la
“Mostra d’aparadorisme i decoració interior, Girona, Temps de Flors”, així i com la cessió
gratuïta a l’Ajuntament de Girona, amb aquesta finalitat, de tots els drets d’imatge
contemplats a la legislació vigent.
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