Ajuntament de Camprodon

ANNEX I
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE
Concurs a les Xarxes socials “Confinament actiu”
ANY 2020

I.- BASES REGULADORES.1.- OBJECTE: Des de l’Ajuntament de Camprodon, en el marc del confinament de la
població per efectes del Covid19 i buscar maneres d’alleugerir aquesta situació, es
convoca el Concurs a les Xarxes socials “Confinament actiu”. L’objectiu del concurs és
dinamitzar i promoure les activitats amb família des de casa mentre duri el
confinament. Es pretén animar tothom a participar en aquests petits reptes i potenciar
el comerç local dinamitzant i promovent activitats en família, des de casa, mentre duri
el confinament.
2.- DURADA: El concurs s’iniciarà dijous 2 d’abril de 2020 i s’allargarà tot el
confinament decretat pel govern de l’estat.
3.- MANERA DE PARTICIPAR: La participació es farà a través de la plataforma
d’Instagram @visitcamprodon i de Facebook @ajuntamentdecamprodon utilitzant
l’etiqueta #ajcamprodon #camprodonactiu
Requisits dels participants i de la presentació de les fotografies
a) Per poder participar el concurs, caldrà utilitzar a la publicació, l’etiqueta
#ajcamprodon , i #camprodonactiu
b) La publicació s’ha de realitzar des del compte personal del participant sense oblidarse d’utilitzar l’etiqueta #ajcamprodon i #camprodonactiu i seguir els comptes
d’Instagram: @visitcamprodon i de Facebook: @ajuntamentdecamprodon
c) Les fotografies han de ser fetes durant el període del concurs.
d) Cada dijous es presentaran els reptes de la setmana des de les xarxes socials de
l’Ajuntament de Camprodon.
e) Les fotografies s’han de realitzar únicament amb dispositius mòbils.
f) Cada participant podrà presentar només una fotografia per categoria.
g) Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys. D’acord amb la
normativa vigent, cal que cada participant major de 14 anys expressi el seu
consentiment per al tractament de dades personals.
4.- CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE LES IMATGES I DADES
PERSONALS: Tota persona que participi en aquest concurs dóna el seu consentiment
exprés a poder fer difusió de la imatge que hagi enviat a través dels canals expressats
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de l’Ajuntament de Camprodon, així que declara que ha obtingut prèviament el
consentiment exprés de totes les altres persones que també surtin en la imatge.
A les imatges no hi poden sortir, de manera reconeixible, menors de 14 anys o
persones que no hagin manifestat el seu consentiment a sortir-hi a la persona que hagi
pres o que hagi enviat la imatge al concurs en qüestió.
5.- Les 4 fotografies finalistes seran escollides pels membres del jurat, mitjançant la
comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una relació entre aquestes
d'acord amb els criteris fixats. Un cop seleccionades, prèvia signatura d’un
consentiment exprés, que en el cas dels menors d’edat haurà de ser signat per la
mare, el pare o tutor, es publicaran a través del Facebook de l’Ajuntament de
Camprodon, i s’obrirà una votació popular per poder escollir les dues millors.
Els criteris de valoració seran:
- Que participi tota la família
- La foto i el vídeo més originals
6. Els guanyadors/res seran contactats a través d’Instagram i Facebook amb un
missatge privat i al Facebook es farà una publicació de les dues fotos.
7. Hi haurà un premi per cada repte de la setmana
8. El premi per cada repte serà un val de 50€ per cada un dels guanyadors/res a
gastar als comerços de Camprodon i nuclis. Aquest val serà entregat als guanyadors
un cop acabat el confinament per potenciar el comerç local un cop restablerta
l’activitat.
9.- . El jurat està format per tècnics de l’Ajuntament de Camprodon
10.- L’òrgan competent per a resoldre el premi, a proposta del jurats, en cada cas serà
l’alcalde mitjançant decret, el qual esgotarà la via administrativa.
11.- Aquestes bases es regiran, si s’escau, per l’establert en la present convocatòria;
en les Bases d’Execució del Pressupost; en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions; en el Reglament General de la Llei de Subvencions aprovat
per Reial decret 886/2006, de 21 de juliol; en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; en el Reial decret
130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions
i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques; i en les restants normes de
dret administratiu que si escau siguin aplicables, i en defecte d'això, les normes de dret
privat.
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