
  

  

BASES DEL CONCURS D’ENGALANAMENT DE BALCONS AMB PLANTES 
I FLORS DINS LA CAMPANYA «GARRIGUES EN FLOR 2019» 
 
L’Ajuntament de les Borges Blanques convoca un Concurs d’engalanament 
Balcons de la vila amb plantes i flors, dins el marc de la Campanya Garrigues 
en Flor 2019, amb la voluntat d’embellir i donar valor afegit al conjunt 
arquitectònic de les Borges Blanques. 
 
1. PARTICIPANTS 
Poden participar-hi totes aquelles persones de les Borges Blanques que 
decorin els seus balcons, terrasses i finestres amb plantes naturals i siguin 
visibles des del carrer. El tipus de plantes acceptades s’estableix en l’apartat 3. 
 
2. INSCRIPCIONS 
Les persones que hi vulguin participar s’hauran d’inscriure enviant al mail de 
l’Ajuntament recepcio@lesborgesblanques.cat la butlleta d’inscripció  que es 
podrà descarregar des de la pàgina web de l’Ajuntament 
http://www.lesborgesblanques.cat/ 
 
L’Ajuntament també repartirà butlletes pels domicilis. 
 
La inscripció també es podrà fer de manera presencial a les oficines de 
l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9:00 hores a 14:00 hores amb la butlleta 
d’inscripció que les repartirà pels domicilis. 
 
Només s’admetrà una sol·licitud per immoble. 
 
La butlleta d’inscripció s’haurà d’acompanyar de la següent documentació: 

− Fotografia del balcó, terrassa o finestra abans de la decoració amb 
plantes naturals. 

− Tiquet o factura d’adquisició de les plantes naturals per engalanar el 
balcó, finestra o terrassa. 

 
Les inscripcions al concurs es podran fer des del dia 1 al dia 30 d’abril de 2019, 
ambdós inclosos. 
 
3. CRITERIS 
Es valorarà la originalitat, la qualitat artística, disseny i color, perdurabilitat de la 
decoració i visibilitat des de la via pública.  
 
Els tipus de plantes acceptades seran plantes naturals de temporada. 
 
Les plantes s’hauran d’adquirir en establiments amb domicili en el municipi de 
les Borges Blanques. 
 
4. RESULTAT I PREMIS 
Es premiaran tots els balcons visibles des de la via pública decorats, amb els 
següents imports: 
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• 60% de l’import del tiquet o factura justificativa de l’adquisició de plantes 
i flors naturals, amb un import màxim de 60 € per inscripció. 

• En cas de rebre inscripcions d’un mateix sol·licitant, per més d’un 
immoble, es valorarà la conveniència d’atorgar més d’un premi, en funció 
de la disponibilitat pressupostària. 

 
Finalitzat el termini d’inscripcions, els participants rebran, mitjançant 
transferència bancària al número de compte facilitat en el moment de la 
inscripció, l’import corresponent al 50% del premi. 
 
El 50% de l’import restant, s’abonarà una vegada justificat el destí del premi, 
d’acord amb el que disposa el següent apartat. 
 
5. JUSTIFICACIÓ 
Entre els dies 1 i 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos, els premiats hauran de 
presentar una fotografia del balcó, finestra o terrassa ornamentat durant la 
campanya Garrigues en Flor. 
 
La manca de justificació del destí del premi comportarà la seva revocació, i el 
corresponent reintegrament de l’import del premi abonat. 
 
 
FACULTATS DE L’ORGANITZACIÓ 
L’Ajuntament de les Borges Blanques, com a institució organitzadora del 
concurs, es reserva el dret de modificar les bases. La participació al concurs 
implica l’acceptació total d’aquestes bases. La decisió del jurat serà inapel·lable 
 


