Bases reguladores del concurs de pobles florits de la Vall Fosca
Primera.- Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular el procediment de celebració
d’un concurs de pobles florits del municipi de la Torre de Capdella i la concessió
del premi al poble guanyador.
L’objectiu final d’aquest concurs és que els 19 pobles del municipi de la Torre de
Capdella, guarneixin els balcons, les entrades de casa, places i altres indrets
d’interès que estiguin dins del nucli.

La base de la decoració seran flors i plantes, però es poden incloure altres
elements decoratius relacionats amb el territori, el món ramader, la vida rural, etc.

Segona.- Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes
bases es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència,
objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.

Tercera.- Dotació econòmica del premi
El Concurs de pobles florits de la Vall Fosca està dotat del següent premi:


Premi 2000 €

Les persones del poble guanyador decidiran a través d’un procés participatiu, en
què volen que l’Ajuntament de la Torre de Capdella inverteixi els diners del premi
en benefici del poble.
Per tal de valorar les actuacions, l’Ajuntament es basarà en els següents criteris:
 Han de ser actuacions d'interès públic.
 No poden ser subvencions i/o ajuts a entitats o col·lectius.

 Han de donar resposta a una necessitat concreta.
 Han de ser de competència municipal.
 No han de tenir un cost extra de manteniment i/o que no suposin la
contractació de personal.
 S’ha de respectar el marc jurídic legal i no ha de contradir els plans
municipals aprovats.
 Ha de tenir en compte els acotaments dels parcs i espais d’interès natural.
 Les propostes s’executaran l’any posterior al concurs i entraran també al
pressupost de l’any següent al concurs.
 No es podran incloure propostes de serveis que l’Ajuntament ja està oferint
o està obligat a oferir, tot i que sí que s’acceptaran millores o ampliacions
d’aquests.

Quarta.- Beneficiaris
El concurs està adreçat als pobles del municipi de la Torre de Capdella.

Cinquena.- Participació en el concurs
Els 19 pobles del municipi participaran en el concurs de manera automàtica, si no
és que a través del representant del poble, s’expressa per escrit que el poble no
vol prendre part del concurs i per tant, no vol que el seu poble sigui valorat pel
jurat.

Sisena.- Criteris de valoració del jurat
El jurat, que està format per 6 representants de diferents pobles de la Vall, visitarà
i valorarà cadascun dels pobles.

Cada membre del jurat farà la seva valoració. Haurà de repartir 10 punts entre els
pobles que decideixin. En finalitzar les valoracions, se sumaran els punts dels
membres per obtenir la puntuació total.

Per a la seva valoració, el jurat tindrà en compte:

 Que la presència de flors i plantes sigui equilibrada. És a dir, que no hi hagi
una part del poble sense cap flor ni planta i una altra part molt ben
guarnida.
 La manera com estan disposades. És a dir, si estan disposades d’una
manera original, creativa, harmònica, etc.

Per a la seva valoració, el jurat NO tindrà en compte:
 L’arquitectura del poble, que no pot ser un criteri que afavoreixi que es triï
un nucli davant d’un altre.

El vot popular, que es realitzarà a través del mòbil, comptarà com un membre
més del jurat.
En cas d’empat en la puntuació total d’algun dels premis, el jurat haurà de
deliberar per decidir el poble guanyador.

Setena.- Criteris de valoració del vot popular
L’Ajuntament de la Torre de Capdella crearà un formulari en línia, perquè totes les
persones que ho vulguin, puguin puntuar els pobles que participen.
El vot popular estarà obert fins a l’11 de setembre.

Vuitena.- Concessió
L’Ajuntament de la Torre de Capdella resoldrà la convocatòria dels premis d’acord
amb el veredicte del jurat.

Desena.- Incompliment de les bases
L’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors
significa l’exclusió del dret de participació o bé, si s’escau, l’anul·lació per part de
l’Ajuntament de la Torre de Capdella de la concessió del premi.

Desena.- Publicació de les bases
Les bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.

Onzena.- Acceptació de les bases
El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

