
 

 

 

 

BASES  

PRIMER CONCURS D’APARADORS DEL COMERÇ EN 
FLOR 

 
L'Ajuntament de Manlleu, amb el suport del MAB convoca el primer Concurs d'aparadors 
del Comerç en Flor, amb el principal objectiu d’implicar i promoure el comerç local en les 
activitats que es duen a terme en el marc de la Primavera (en)cantada i del Comerç en 
Flor.  
 
Les bases del concurs són les següents: 
 

1. Participants 

La participació és oberta a tots els establiments d’àmbit comercial i de restauració 
de la ciutat de Manlleu. 

 
2. Tema 

Flors. 
 

3. Durada 

Els aparadors hauran de romandre exposats, com a mínim del 3 de maig de 2019 al 
19 de maig ambdós inclosos. 

Les inscripcions seran gratuïtes i s'hauran de formalitzar a l’Àrea de Serveis a les 
Persones i Promoció Econòmica - Can Puget, plaça Dalt Vila, 1, Tel. 93 851 50 22. O 
a través del correu electrònic comerc@manlleu.cat. La data límit d’inscripció serà 
el 25 d’abril. 
 
4. Jurat 

El jurat estarà format per:  
- Regidor/a de promoció econòmica de l’Ajuntament de Manlleu 
- Representant de l’Associació de Comerciants de Manlleu (MAB), sempre hi 

quan no participi al concurs 
- Representants d’entitats vinculades a Manlleu 
- Experts en aparadorisme 

 

5. Procediment de valoració 

 
El jurat efectuarà les visites durant els dies que els aparadors romandran 
exposats. La visita del jurat a l'establiment és única, i es farà segons decideixi 
l’organització. El participant que obtingui més votacions serà el premiat. 
 
6. Premis 
 
L'organització concedirà els següents premis: 
 

• Primer premi al Millor Aparador: una quota anual gratuïta al MAB (Manlleu 
Associació Botiguers, valorada en 288 euros)  

 
Els premis s’entregaran el dia 24 de maig a Can Puget. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
7. Criteris de valoració 

Els criteris de valoració del jurat seran:  
- L’originalitat 
- Els materials  
- Estructura  
- El grau de vinculació al tema: floral 

 
 

8. Veredicte del jurat 

Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. 
El veredicte es farà públic el dia i l’hora previstos per al lliurament de premis. 
La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases. 

  
 

9. Informació 

Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Manlleu 

Plaça Dalt Vila, 1 
Tel. 93 851 50 22 
comerc@manlleu.cat 
 
www.manlleu.cat 

 
 
 

Manlleu, març de 2019 


