
  



BASESBASESBASESBASES    

1.1.1.1. Objecte Objecte Objecte Objecte del concurs:del concurs:del concurs:del concurs:    
    

L’objecte del concurs Adorna el teu balcó és decorar amb plantes, flors i 
complements naturals o artificials, materials reciclats o qualsevol altre, l’espai 
dels balcons, tribunes i finestres a Vila-rodona. 
 

2.2.2.2. Qui sQui sQui sQui s’h’h’h’hi pot presentar:i pot presentar:i pot presentar:i pot presentar:    
 

Es poden presentar al concurs tots els veïns i veïnes 
tribuna o finestra al municipi de Vila-rodona. 

Participar en el concurs suposa l’acceptació de les bases.
 
3.3.3.3. InscripcionsInscripcionsInscripcionsInscripcions    
 

Les inscripcions es podran formalitzar del del del del 17171717        al al al al     28 de maig de 2021, 28 de maig de 2021, 28 de maig de 2021, 28 de maig de 2021, 
inclosos, presencialment a les Oficines de l’Ajuntament: 
 

Horari d’oficina: 
Matins (de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h) 
Tardes (dilluns de 17.00h a 19.00h) 

 
En el moment de la inscripció s’haurà d’optar per alguna de les 3 categories. 
 
Es donarà un distintiu per penjar a la façana, tribuna o balcó.
 
No s’acceptaran inscripcions fora del termini establert. 

    
4.4.4.4. CategoriesCategoriesCategoriesCategories    iiii    premispremispremispremis::::    
    
Categories: 

- Al balcó més original   
- Al balcó més florit 
- Al balcó més reciclat  

 

L’objecte del concurs Adorna el teu balcó és decorar amb plantes, flors i 
complements naturals o artificials, materials reciclats o qualsevol altre, l’espai 

Es poden presentar al concurs tots els veïns i veïnes que tinguin balcó, 

les bases. 

28 de maig de 2021, 28 de maig de 2021, 28 de maig de 2021, 28 de maig de 2021, ambdós 
 

 

s’haurà d’optar per alguna de les 3 categories.  

s donarà un distintiu per penjar a la façana, tribuna o balcó. 

 
 
Els premis: 
 
Hi haurà un 1r Premi per cada categoria que consistirà en un lot de productes 
dels nostres comerços locals. 
 
5.5.5.5. Elaboració, valoració i veredicte:Elaboració, valoració i veredicte:Elaboració, valoració i veredicte:Elaboració, valoració i veredicte:    
 
Els balcons hauran d’estar adornats del 5 al 13 de junyadornats del 5 al 13 de junyadornats del 5 al 13 de junyadornats del 5 al 13 de juny
balcons que no estiguin guarnits el dia 5 de juny a les 12:00h
 
El dilluns dia 7 de juny es penjaran al
@turismevilarodona, així com al Facebook de l’Ajuntament de Vila
fotos de tots els participants i s’iniciarà el període de 
mateixes xarxes, que durarà fins el 13 de junyfins el 13 de junyfins el 13 de junyfins el 13 de juny
només podrà fer un únic vot.  
 
Un cop finalitzat el període de votació,
ambdues xarxes. El veredicte s’anunciarà el dimecres 16 de juny. 
 

Us recomanem que a banda de veure els participants a les xarxes aneu a 
passejar pels carrers del poble per veure’ls en directe.
 
6666. . . . Concessió i lliurament dels premis:Concessió i lliurament dels premis:Concessió i lliurament dels premis:Concessió i lliurament dels premis:
    
El dia i el format d’entrega de premis s’anunciarà més endavant.
 
7. 7. 7. 7. Publicació de les basesPublicació de les basesPublicació de les basesPublicació de les bases    
    
Les bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Vila
 

Hi haurà un 1r Premi per cada categoria que consistirà en un lot de productes 

    

adornats del 5 al 13 de junyadornats del 5 al 13 de junyadornats del 5 al 13 de junyadornats del 5 al 13 de juny. Es descartaran els 
balcons que no estiguin guarnits el dia 5 de juny a les 12:00h 

El dilluns dia 7 de juny es penjaran als perfils d’Instagram @vila_rodona i 
acebook de l’Ajuntament de Vila-rodona les 

tots els participants i s’iniciarà el període de votacionsvotacionsvotacionsvotacions en aquestes 
fins el 13 de junyfins el 13 de junyfins el 13 de junyfins el 13 de juny a les 21.00h. Cada compte 

Un cop finalitzat el període de votació, se sumaran els vots obtinguts a 
l veredicte s’anunciarà el dimecres 16 de juny.  

Us recomanem que a banda de veure els participants a les xarxes aneu a 
veure’ls en directe. 

Concessió i lliurament dels premis:Concessió i lliurament dels premis:Concessió i lliurament dels premis:Concessió i lliurament dels premis:    

i el format d’entrega de premis s’anunciarà més endavant. 

Les bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Vila-rodona. 


