Llorenç Gelabert Crespi, batle-president de l’Ajuntament de sa Pobla, en aplicació de
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de sa Pobla (BOIB núm. 77 de 11 de juny
de 2019); de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i del Real Decret núm. 887/2006, de 21
de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de Subvencions, així com de les bases
d’execució el pressupost prorrogat de l’Ajuntament de sa Pobla per a l’exercici 2020; v ist que,

RESOLC

regularà conforme les següents bases:
“BASES

PER A PARTICIPAR AL CONCURS

Vist les circumstàncies que estam patint a causa de la pandèmia mundial pel virus de la
COVID-19, la celebració de PASQUA 2021 haurà de fer-se de forma diferent. Per
aquest motiu, es realitzarà un concurs fotogràfic de panades de forma telemàtica entre
els dies 3 i 5 d’abril de 2021, mitjançant participació telemàtica d’acord amb el
procediment previst a aquestes bases.
Article 1. Participants i modalitats de participació.
Pot participar al concurs tota persona que així ho vulgui i compleixi les condicions i
requisits establerts a aquestes bases.
El CONCURS FOTOGRÀFIC DE PANADES 2021 tindrà tres modalitats de
participació, tots aquells que vulguin participar-hi, ho podran fer amb la limitació de
poder participar EXCLUSIVAMENT DINS UNA de les següents modalitats:
Modalitat de la MÉS CLÀSSICA: Modalitat creada per trobar la panada més
tradicional que hi pugui haver.
Modalitat de la MÉS ORIGINAL: Modalitat que cerca la imaginació i la innovació
culinària de les panades i premiarà la panada més original.
Modalitat de la MÉS LLETJA: Aquesta modalitat consisteix en que no sempre surten
bé les coses, per tant hi haurà premi per a la panada més lletja que es pugui presentar al
concurs.
Article 2. Procediment.
La forma de participació a aquest concurs es realitzarà de la següent manera:
Cada participant farà una fotografia de la seva panada. Les fotografies poden estar fetes
en qualsevol format digital que permeti la seva publicació a la xarxa social escollida.

DECRET

Javier Rodríguez Abril (2 de 2)
secretari
Data Signatura: 26/02/2021
HASH: 213efb064bffd296ec96e47255016392

Primer.- La convocatòria del CONCURS FOTOGRÀFIC DE PANADES 2021, que es
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aquest ajuntament pren consideració de les tradicions arrelades al nostre poble com son
la festa de Pasqua i tenint en compte l’actual situació sanitària viscuda per mor de la
pandèmia ocasionada per la COVID-19, vista l’existència de crèdit pressupostari, es
considera adient i mitjançant la present
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RESOLUCIÓ DE BATLIA

Article 4. Prohibicions i causes d’exclusió del concurs.
L’Ajuntament de Sa Pobla té la facultat de decidir l’exclusió de tots aquells participants
que consideri que la fotografia resulten ofensives, poden ferir la sensibilitat a persones o
col·lectius, el contingut sigui inadequat, es percebi algun tipus de maltractament a
persones o animals o no es compleixin les mesures establertes per les autoritats
sanitàries. Així com també en cas de que es tinguin sospites de que hi ha una
manipulació en qualsevol aspecte del concurs o les bases que el regeixen.
Així mateix, els participants d’aquest concurs hauran de tenir en compte la prohibició de
participar en més d’una modalitat.
Article 5. Tractament de les fotografies.
Les fotografies que es cedeixin per al Concurs de panades seran de propietat exclusiva
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Article 3. Premis.
Els declarats guanyadors obtindran els següents premis:
Modalitat la més “clàssica”
100 €
Modalitat la més “original”
100 €
Modalitat la més “lletja”
100 €
Cada premi de 100 € consistirà en 2 vals regal de 50 € cada un per poder bescanviar als
establiments i comerços de Sa Pobla.
En el moment que el guanyador vagi a recollir el premi se li aportarà un llistat de tots
els comerços adherits on poder emprar els vals regal.
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Les fotografies es remetran a l’Ajuntament de Sa Pobla per mitjà de l’aplicació
electrònica “whatsapp” al nº de telèfon 600 072 345, entre el dilluns 15 de març de
2021 i fins al divendres 2 d’abril de 202l.
L’enviament de les imatges al “whatsapp” comporta la inscripció implícita al
CONCURS FOTOGRÀFIC DE PANADES 2021 i l’acceptació d’aquestes bases i el
compliment de totes les estipulacions en ella establertes.
La persona que enviï la fotografia serà designat el seu responsable. Juntament amb
l’enviament de la fotografia, s’ha d’indicar la modalitat a la que vol optar i adjuntar una
fotografia del DNI per les dues cares de la persona responsable de la fotografia enviada.
L’enviament de la fotografia suposa l’acceptació del participant a que l’ajuntament en
faci ús de les imatges en compliment de l’article 5 d’aquestes bases.
Les fotografies que es rebin es publicaran a la xarxa social “Facebook”. La seva
publicació es realitzarà mitjançant tres àlbums, un per cada modalitat, incorporant les
fotografies que optin a la seva modalitat corresponent.
Les fotografies es publicaran el dia 03 d’abril de 2021 i es mantindran publicades
fins el 05 d’abril de 2021.
La forma de puntuació serà d’acord amb el format de “m’agrada” de les pròpia xarxa
social.
Les votacions acabaran el 05 d’abril de 2021 a les 23:59 hores.
Un cop acabat el termini de publicació, es realitzarà el recompte dels “m’agrada”
obtingut per cada fotografia i modalitat.
Les fotografies més votades de cada una de les modalitats seran declarades guanyadores
i es publicaran a la xarxa social “Facebook” el 06 d’abril de 2021.
L’ajuntament de Sa Pobla es posarà en contacte amb els guanyadors/es dels premis al
telèfon del responsable de la fotografia.

Sa Pobla.- El batle.- Llorenç Gelabert Crespi.- Davant meu, el secretari.- Document
firmat electrònicament.
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Segon.- Publicar la present convocatòria a la BDNS, així com en extracte al BOIB.
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En tot allò no regulat en les presents bases serà d’aplicació el que regula l’Ordenança
General de Subvencions (BOIB 77. de 11/06/19)”.
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de l’Ajuntament de Sa Pobla i podran ser utilitzades amb fins promocionals. En acceptar
aquestes bases de participació en el concurs, les persones o els grups participants
cedeixen els drets de difusió, exhibició, distribució o publicació a l'Ajuntament de
forma permanent i irrevocable, sense límit de temps i lloc.
L’ajuntament no es fa responsable de l’ús que terceres persones puguin fer dels
continguts publicats, manipulant el contingut del present concurs així com de la
vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es poguessin produir.
La participació a aquest concurs també suposa l’acceptació de les normes de la pròpia
xarxa social (facebook).
De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de
Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la participació a aquest
concurs es donarà permís a l’Ajuntament de Sa Pobla per al tractament de les dades
personals participants declarats guanyadors així com de totes les imatges enviades,
especialment mitjançant la publicació en els següents mitjans:
Pàgina web i publicacions de l’entitat local a les diferents xarxes socials de la
corporació.
Muntatges multimèdia (CD o DVD amb fotos, pel·lícules, etc.).
Documents informatius de l'activitat, com cartes de serveis, tríptics informatius, cartells,
promocionals d'activitats, etc.
Els participants accepten, mitjançant la seva participació al concurs, que els continguts i
comentaris publicats a l’esmentada xarxa social puguin ser compartits amb la resta
d’usuaris d’aquestes xarxes.

