BASES CONCURS
CONCURS “MONEDA LOCAL, POSA-LI NOM!”
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet estableix les normes reguladores per les
quals ha de regir-se l'adjudicació del premi descrit més endavant entre les persones
que enviïn la seva participació en aquest concurs, bé a traves de la plana web
municipal o bé dipositant la butlleta corresponent a les urnes repartides pels
equipaments municipals de la ciutat.
PRIMERA: OBJECTE DEL CONCURS
Amb motiu de la posada en funcionament de la moneda local de Santa Coloma de
Gramenet, l’Ajuntament d’aquesta ciutat desenvolupa un procés participatiu amb
format de concurs per tal de trobar-li un nom.
L’objectiu és escollir un nom d’entre tots els que es proposin pels colomencs i/o
colomenques i aquelles persones que tinguin una vinculació directa amb la ciutat.
SEGONA: ÀMBIT
El concurs està adreçat a ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet,
sense límit d’edat o bé a aquelles persones que per raons professionals o de qualsevol
índole, acreditin tenir una relació directa amb el municipi (queda reservat el dret
d'anul·lació de candidatures per contenir al·lusions personals, errors o que atemptin
contra la dignitat i els drets fonamentals de les persones). En el cas que el/la
guanyador/a del concurs sigui menor d’edat, haurà d’anar acompanyat/da d’un dels
seus tutors legals en el moment de recollir el premi, el qual en serà el dipositari.
TERCERA: DURADA
El termini de presentació de propostes finalitzarà el 25 de novembre de 2016.
QUARTA: DESCRIPCIÓ DEL PREMI
El premi per al guanyador o la guanyadora del concurs consisteix en un xec en unitats
d’intercanvi (moneda local) valorat en 500 € a utilitzar als comerços de la xarxa de la
moneda local de Santa coloma de Gramenet, un cop retingut el corresponent
percentatge en concepte d’IRPF. En el cas que el nom guanyador hagi estat proposat
per més d’un o una participants, es procedirà a fer un sorteig entre ells/elles per tal de
determinar el o la guanyador o guanyadora del premi.
CINQUENA: FORMULARI DE PARTICIPACIÓ
Només seran vàlids els formularis que continguin de forma correcta tots els camps
susceptibles de ser emplenats. La resta quedaran automàticament exclosos del
sorteig. Per això, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es reserva el dret a no
admetre tots aquells formularis que no compleixin els requisits anteriorment indicats.
No entraran en concurs els formularis procedents de persones el domicili de les quals
no es trobi a Santa Coloma de Gramenet o bé no puguin acreditar una vinculació
directa amb la ciutat.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet queda exempt de tota responsabilitat que
pogués derivar-se dels possibles errors existents en les butlletes emplenades pels
concursants agraciats, en el cas que no sigui possible la seva identificació.
SISENA: PARTICIPACIÓ
Hi podrà participar tota aquella persona veí o veïna de Santa Coloma de Gramenet,
així com aquelles persones que acreditin una vinculació directa amb el municipi.
Així mateix, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es reserva el dret a evitar que
sobre aquest concurs s'estableixin sistemes d'especulació o de negoci. Per evitar-los
podrà exercitar les accions legals que estimi oportunes.
SETENA: ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de totes les
clàusules contingudes en aquest document de bases.
VUITENA: COMUNICACIÓ DEL CONCURS
El concurs serà comunicat a través de la plana web de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet, i a través de cartelleria especialment dissenyada i repartida per diversos
punts de la ciutat.
NOVENA: MECÀNICA DEL CONCURS
Fins al 25 de novembre de 2016, totes aquelles persones que vulguin participar al
concurs, hauran d’emplenar el formulari publicat a la plana web municipal
www.gramenet.cat o be la butlleta de participació que podran trobar als equipaments
municipals de la ciutat i dipositar-la a les urnes existents als mateixos equipaments.
Un cop finalitzat el termini de participació, es procedirà a recollir totes les butlletes
dipositades a les urnes i a mecanitzar tots els formularis emplenats a la web municipal.
Un cop recollides totes les propostes, des de la Direcció de Participació Ciutadana i
Transparència de l’Ajuntament es procedirà a classificar totes les propostes,
desestimant aquelles que no compleixin els criteris de les bases del concurs, i
elaborarà un llistat de propostes, sense que figuri el nom de l’autor/a, aixecant una
acta que elevarà a la taula de seguiment del procés, la qual emetrà el veredicte del
concurs.
Un cop depurades totes les propostes, la taula de seguiment creada específicament
per al concurs escollirà la proposta guanyadora que consideri més adient i que donarà
nom a la moneda local de Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb els següents
criteris:
a) Originalitat.
b) Identificació del nom amb la ciutat.
Així mateix, no podrà esdevenir guanyador cap nom que ja estigui inscrit al registre del
a propietat intel·lectual per qualsevol persona física o jurídica.

DESENA: TAULA DE SEGUIMENT
La taula de seguiment estarà formada pel regidor de Comerç, tècnics/ques municipals,
representants de les entitats de segon grau de la ciutat i representants dels comerços
de la ciutat.
ONCENA: VEREDICTE
El veredicte final del concurs serà comunicat al guanyador/a l’1 de desembre de 2016,
essent publicat així mateix a la web municipal i al full informatiu municipal.
L’Ajuntament de Santa Coloma es reserva el dret de modificar aquestes dates i, fins i
tot d’anul·lar el concurs, per raons de força major o cas fortuït i mentre aquestes
perdurin.
DOTZENA: REPERCUSSIÓ FISCAL
El pagament de l'IRPF corresponent a cada premi d'aquest concurs el realitzarà
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a compte del beneficiari, minorant el
premi en la quantia que correspongui. Així mateix lliurarà el document corresponent
del pagament d'aquestes retencions en nom del beneficiari del premi.
TRETZENA: DADES PERSONALS
L'enviament de les dades personals sol•licitades per participar en el concurs implica el
consentiment perquè l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet les tracti
automatitzadament, per si mateix o a través d'aquelles persones físiques o jurídiques
per ell designades que duguin a terme la tramitació de les dades i la promoció.
Aquestes dades poden ser incorporades al seu fitxer o als fitxers automatitzats dels
quals l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet serà responsable per posar-se en
comunicació amb el participant en un futur. S'adverteix que les dades podran ser
utilitzades en futures promocions, tret que el participant manifesti el contrari
comunicant-ho a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb domicili a la Plaça
de la Vila, núm. 1, 08921 de Santa Coloma de Gramenet.
Els/les participants, o els seus tutors en cas d’ésser menors d’edat, tindrà dret a
accedir a aquests fitxers, així com a corregir o cancel•lar el seu contingut i disposar o
exercitar el seu dret d'oposició simplement sol•licitant-ho, a l'adreça anteriorment
indicada.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es reserva el dret d’usar el nom del
guanyador o la guanyadora amb finalitats publicitàries en els mitjans que estimi
oportuns i sense necessitat de notificació explícita. A aquest efecte el guanyador, de
forma expressa, autoritza la inserció tant del seu nom com, si calgués, de la seva
imatge de forma gratuïta en els mitjans necessaris per al compliment de les finalitats
publicitàries.
Registre de fitxers i formularis

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s'obtinguin
com a conseqüència de la recollida a través dels formularis seran incorporades en els
corresponents fitxers informatitzats, sempre d’acord amb les condicions de seguretat i
confidencialitat exigides segons el que estableix la Llei 15/1999 de protecció de dades
de caràcter personal i altra legislació vigent en cada cas.
Exactitud i veracitat de les dades facilitades
L'usuari/a garanteix que les Dades Personals facilitades a l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet són veraces i correctes, i es fa responsable de comunicar a
l’Ajuntament qualsevol modificació en aquestes mateixes dades.
Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Els usuaris tenen reconeguts, i podran exercitar, els drets d'accés, de cancel·lació, de
rectificació i d’oposició, i també el de ser informats de les cessions realitzades
d’aquestes mateixes Dades.
Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, bé presencialment, o bé per correu ordinari dirigit a Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, Pl. de la Vila, 1, 08921 de Santa Coloma de
Gramenet.
Per exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de
l'Agència de Protecció de Dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat
davant de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet mitjançant l'enviament de
fotocòpia de Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.
Mesures de seguretat
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha adoptat els nivells i les mesures de
seguretat per a la protecció de les dades personals instal·lant en els seus sistemes i
fitxers les mesures tècniques necessàries per garantir el tractament confidencial de les
dades i evitar la seva pèrdua, alteració i accés. No obstant això, l’usuari/a ha de ser
conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Acceptació i consentiment
L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades
personals, acceptant-ne i consentint-ne el tractament automatitzat per part de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en la forma i per a les finalitats indicades
en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Santa Coloma de Gramenet, 28 de setembre de 2016

