BASES:
1r. CONCURS D’ENGALONAMENT I DECORACIÓ DE CARRERS
L’Ajuntament de Girona convoca el primer concurs d’engalonament i decoració de
carrers de la ciutat amb motiu de les Fires de Sant Narcís.
1. Participants
La participació és oberta a tots els carrers de la ciutat de Girona. És pot engalanar
tot el carrer o bé un tram del mateix.
2. Tema
Lliure.
3. Durada
Els carrers hauran de romandre engalanats des del 26 d’octubre al 4 de novembre
de 2012, ambdós inclosos.
4. Jurat
El jurat estarà format per representants de:
- Ajuntament de Girona
- Federació d'Associacions de Veïns de Girona
5. Visita
El jurat visitarà els carrers participants al concurs el dia 02 de novembre de 2012.
6. Criteris de valoració
Els criteris de valoració del jurat seran:
- l’originalitat
- la qualitat artística
- el disseny
7. Veredicte del jurat
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.
El veredicte es farà públic el dia i l’hora prevista per al lliurament de premis.
8. Inscripcions
La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà mitjançant una butlleta
d’inscripció que es podrà descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament. Igualment
podrà recollir-se a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de
Girona (Plaça del Vi, 1) i a les Oficines d’Atenció Ciutadana situades a cada barri.

La butlleta s’haurà de remetre degudament complimentada a l’Oficina d’Informació
i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (Plaça del Vi, 1 en horari de dilluns a divendres
de 8:30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h) o a les Oficines d’Informació Ciutadana
descentralitzades (Centre Cívic Pont Major, dimarts de 16h 18h i dijous de 9h a
14h; Centre Cívic Onyar, dimarts i dijous de 16h a 18h; Centre Cívic Pla de Palau,
dilluns, dimecres i divendres de 9h a 14h i dimarts i dijous de 16h a 18h; Centre
Cívic Sant Narcís, dimarts, dijous i divendres de 9h a 14h i dilluns i dimecres de
16h a 18h; Centre Cívic Santa Eugènia, dimarts, dijous i divendres de 9h a 14h i
dilluns i dimecres de 16h a 18h; Llar de gent gran Germans Sàbat, de dilluns a
divendres de 9h a 14h i dimecres de 16h a 18h i s’haurà d’adreçar a la Sra. Marta
Madrenas i Mir, Regidora delegada d’Ocupació i Empresa.”
Igualment, la inscripció al concurs es podrà fer mitjançant la pàgina web de
l’Ajuntament http://www.girona.cat/firesdesantnarcís
El període d’inscripció al concurs finalitzarà el 26 d’octubre de 2012 .
La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.
9. Premi
El concurs premiarà al carrer millor ambientat amb l’import del cost, justificat, de
l’engalanament fins a un màxim de 1.500 euros.
La data de lliurament de premis es comunicarà amb la deguda antelació.
10. Informació
Ajuntament de Girona
Àrea de Promoció i Ocupació
Plaça del Vi, 1
Tel. 972 419 464
www.girona.cat/firesdegirona
Marta Madrenas i Mir
Regidora delegada d’Ocupació i Empresa
Girona, 21 d’octubre de 2012.

