Resolució d’alcaldia
Expedient núm: 2016/2019
Assumpte: aprovació bases del I Concurs d’aparadors nadalencs

Vistes les següents bases del I Concurs d’aparadors nadalencs:

Segon
Podran participar tots aquells comerços i serveis de Museros que complisquen els requisits
següents:

a) Estar donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques.
b) Tindre l’establiment obert al públic a Museros i posseir la llicència municipal corresponent.
c) Tindre aparador (espai tancat amb vidre que servisca per a exposar els productes davant el
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Primer
L'objectiu d’aquest concurs és impulsar i fomentar el comerç local; promocionar l'ús i el
coneixement del valencià en aquest àmbit, i reconéixer l'esforç dels comerciants per mantindre
atractius els aparadors dels seus establiments, i d'aquesta manera, millorar la imatge comercial
i nadalenca de Museros.
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L'Ajuntament de Museros, i en concret, la Regidoria de Comerç, Indústria i Majors i la Regidoria
de Cultura i Promoció Lingüística, convoca el I Concurs d'Aparadors Nadalencs, amb l'objectiu
de reforçar la campanya nadalenca del foment del comerç local i de l’ús del valencià, que es
regirà d'acord amb punts següents:

públic o qualsevol altre espai envidrat on es visualitzen els productes) i decorar-lo amb motius
nadalencs com a mínim durant el període comprés entre el 9 de desembre de 2019 i el 6 de
gener de 2020; a més de la decoració haurà de contindre alguna o algunes frases relacionades
amb el Nadal redactades en valencià correctament. Per aquest motiu, es posa a disposició de
les persones participants els serveis lingüístics de l’Agència de Promoció del Valencià Aviva de
l’Ajuntament.
Tercer
L'entitat organitzadora del I Concurs d'Aparadors Nadalencs serà l'Ajuntament de Museros.
Quart
Per a participar en el concurs serà necessari presentar el model d'inscripció que s'adjunta a
aquestes bases durant el període comprés entre el 4 de novembre i el 5 de desembre de 2019
en el registre d’entrada de l'Ajuntament de Museros de 09.00 h a 14.30 h.
Així mateix, les bases i la inscripció estaran disponibles en el web de l'Ajuntament de Museros.
Cinqué
S'establiran tres premis diferents: 1r premi de 175 €, 2n premi de 125 € i 3r premi de 100 €,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4.4311.22606.
Els guanyadors o les guanyadores realitzaran les compres en els comerços de Museros, i hauran
de presentar les factures pel total de l’import del premi guanyat al registre d’entrada de
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l’Ajuntament, i partir del moment de la presentació, i en un termini de 20 dies, se’ls abonarà el
total del premi atorgat. Per tal de fer efectiu aquest pagament, les persones guanyadores
hauran de facilitar el número de compte bancari on es farà l’ingrés del premi.
Sisé
Els guanyadors i les guanyadores no podran consumir els vals en els seus propis comerços.
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Vuité
El resultat del concurs es realitzarà sobre la base de la decisió d'un jurat format per un tècnic
de l'Ajuntament de Museros, dos representants de l'associació de comerciants de Museros
(CAMU) el regidor de Comerç i la regidora de Promoció Lingüística.
El jurat certificarà, mitjançant una acta, els comerços guanyadors en el
I Concurs d'Aparadors Nadalencs i dotarà dels diversos premis als establiments que hagen
guanyat el concurs.
Amb la finalitat de conéixer els aparadors dels comerços participants, els membres del jurat
visitaran del 16 al 19 de desembre de 2019.
El jurat es reunirà el dia 20 de desembre per a donar a conéixer els guanyadors o guanyadores
pels diferents mitjans de comunicació de l'Ajuntament de Museros.
Es valoraran diferents aspectes d'imatge, il·luminació, originalitat, creativitat, ús de motius
nadalencs i les frases en valencià relacionades amb el Nadal.
El lliurament dels premis als establiments guanyadors es farà el divendres dia 10 de gener, a la
sala de plenaris de l'Ajuntament de Museros, a les 20.00 h.
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Seté
A cadascuna de les categories premiades, se'ls farà lliurament d'un diploma acreditatiu del
premi obtingut.

Desé
Per a participar en el I Concurs d'Aparadors Nadalenc de Museros, serà necessari omplir i
presentar la sol·licitud d’inscripció, la qual cosa comporta l'acceptació d’aquestes bases.
RESOLC
PRIMER. Aprovar les bases del I Concurs d’aparadors nadalencs i el model d’inscripció.
SEGON. Donar compte al departament de tesoreria als efectes oportuns.

Museros, amb data al marge
DOCUMENTO FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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Nové
Les regidories de Comerç i de Promoció Lingüística es reserven el dret de modificar les dates i
els horaris d'aquestes bases, i també, la composició del jurat.

