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CONCURS PLATÓS AL CARRER 

 

Des de fa sis anys des del Departament de Promoció econòmica, servei de 

comerç de l'Ajuntament de Sitges es treballa en una acció de dinamització 

comercial anomenada Comerç Fantàstic, actuació lligada al Festival 

Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Aquesta actuació ha estat molt 

exitosa donant a conèixer el comerç de Sitges i fer-lo partícip del festival a través 

d’ activitats com el Concurs d’Aparadors i Gimcana infantil.  

Per evolucionar en aquesta direcció i aconseguir donar al comerç un component 

experiencial i distintiu, l’Ajuntament de Sitges amb la col·laboració de Sitges 

Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, organitza un concurs 

de decoració dels principals carrers de la vila amb les següents 

         

BASES 

 

1. PARTICIPANTS 

Les associacions, entitats i/o particulars del municipi de Sitges que vulguin 

engalonar carrers en la seva totalitat, places o trams d’un carrer. En el cas d’un 

tram de carrer la decoració haurà d’anar entre l’encreuament d’un cap de carrer 

i el següent encreuament i com a mínim haurà de ser de 50 metres. 

Cada associació, entitat i/o particular designarà un representant/responsable/ 

coordinador que gestionarà totes les actuacions necessàries relacionades amb 

la participació al concurs. El representant també serà el nexe ‘unió entre el grup 

de treball de decoració del carrer amb l’Ajuntament-Promoció Econòmica i/o 

Festival. 

 

L’Ajuntament seleccionarà els vuit projectes més ben valorats que es presentin 

en aquesta convocatòria, segons els criteris de valoració adjunts en aquestes 

bases. 

 

2. OBJECTIUS DEL CONCURS 

Donar a conèixer i posicionar el comerç de Sitges com un comerç amb 

personalitat definida en uns espais comercials on es pugui gaudir d’una 

experiència de compra diferent en quan a tracte, qualitat i singularitat. Es tracta 

d’una activitat dinamitzadora de l’economia local, en concret de l’activitat 

comercial, vinculada a un esdeveniment singular del poble com és el Festival 

Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i d’aquesta manera fer un 

comerç amb personalitat i fent partícips als visitants i compradors d’una 

experiència única i diferenciada de la resta de comerços d’altres poblacions. 

 

3. TEMA  

Decoració global amb ambientació de temes fantàstics i/o de terror lligats al 

Festival Internacional de Cinema, transformant els carrers en veritables platós 

cinematogràfics. En tot el material de difusió es vetllarà per la utilització del  
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llenguatge inclusiu, així com de les seves imatges per tal que no difonguin 

continguts sexistes, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 

la igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 

efectiva de dones i homes i la Llei 11/14, de 10 d’octubre, per a garantir els drets 

de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar 

l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 

4. PROJECTE DE DECORACIÓ 

Els representants de cada carrer, tram de carrer o plaça lliuraran a l’Ajuntament 

la memòria del projecte de decoració. 

La memòria del projecte de decoració ha de contenir com a mínim els següents 

punts: 

a. Carrer o tram de carrer escollit per engalonar 

b. Tema o pel·lícula escollida 

c. Planell / distribució de la decoració 

d. Descripció del material que s’utilitzarà 

e. Contingut artístic i creatiu 

f. Contingut tècnic, de so, il·luminació 

g. Suport dels veïns i empreses del carrer escollit 

h. Pressupost del projecte de decoració 

i. Altres informacions que puguin ser d’interès  

 

Tots els projectes de decoració es puntuaran i valoraran seguint els següents 

criteris: 

 

Criteris de valoració per a la selecció dels vuit carrers participants: 

 

a. Adequació al tema triat – d’1 fins a màxim 4 punts 

b. Utilització preferent de material reciclat – d’1 fins a màxim 5 punts 

c. Contingut artístic i creatiu del projecte – d’1 fins a màxim 3 punts 

d. Suport dels veïns i empreses del carrer escollit – d’1 fins a màxim 5 punts 

e. Relació projecte i pressupost – d’1 fins a màxim 3 punts 

 

Per a que una associació, entitat i/o particular estigui seleccionat/a per a 

engalonar i decorar un carrer, tram de carrer o plaça haurà de complir els 

següents requisits: 

- El seu projecte de decoració ha obtingut com a mínim 12 punts 

- En cas que més d’una associació, entitat i/o particular sol·liciti la inscripció 

per la decoració del mateix carrer, tram de carrer o plaça i empaten en la 

puntuació del projecte, es designarà la decoració del carrer a la inscripció 

que es va registrar primer 

 

5. INSCRIPCIÓ 

Les inscripcions es realitzaran al web de l’Ajuntament de Sitges omplint el 

formulari d'inscripció que trobarà en el següent enllaç Platós al carrer. 

El termini d’inscripció estarà obert des del dia 21 d’abril al 15 de juny de 2021. 

 

https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/comerc-1/formulari-inscripcio-concurs-platos-al-carrer-2021
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El representant designat per a cada carrer realitzarà la inscripció i vetllarà pel 

bon desenvolupament de l’activitat.  

Juntament amb la inscripció s’adjuntarà la memòria del projecte de decoració, 

contingut detallat al punt 4. PROJECTE DE DECORACIÓ 

En el cas que, més d’una persona, associació o entitat sol·liciti la inscripció per 

un mateix, carrer, tram de carrer o plaça ens remetem al punt 4. PROJECTE DE 

DECORACIÓ.  

Amb la formalització de la inscripció les entitats/associacions/particulars 

concursants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter 

personal que són necessàries per prendre part en el concurs i per a la resta de 

la tramitació del concurs, d’acord amb la normativa vigent. 

                                    

6. NORMES A SEGUIR PER A L’ENGALONAMENT I DECORACIÓ 

Les decoracions i ambientacions dels platós hauran de ser principalment o 

majoritàriament amb materials de reciclatge i han de romandre visibles des del 

dia 7 fins al 17 d’octubre de 2021. 

L'ambientació i decoració es podrà realitzar a tot l'espai urbà del carrer i dels 

seus edificis, establiments comercials i de restauració amb les limitacions a sota 

especificades: 

- No es decorarà ni manipularà el mobiliari públic (bancs, senyals de circulació, 
indicadors, cablejat elèctric, telèfon, fanals o altres objectes d’ús urbà 
existents als carrers. 

 
- Les garlandes que ocupin la via pública hauran d’estar col·locades a una 

alçada mínima de 4,5 metres respecte al terra i no es podran fermar als 
fanals, cablejat elèctric o telefònic. 

 

- En els carrers amb voravies la decoració haurà d’estar damunt de la vorera i 
pels carrers de vianants la decoració haurà de permetre la circulació dels 
vehicles autoritzats (emergències, policia, servei de neteja, etc.). 

 

- El guarnit no pot ser un espai publicitari ni fer mencions a noms i marques 

comercials, empreses o interessos particulars, es descartaran aquelles 

propostes que l’organització consideri ofensives o contràries als valors ètics. 

 

- En cas que algun dels elements decoratius estigui en mal estat o pugui 

afectar a la seguretat, l’organització es reserva el dret de retirar-ho. 

 
7. MUNTATGE I RETIRADA DE LES DECORACIONS 

El muntatge de les decoracions s’haurà de realitzar a partir del les 17:00h del dia 

3 d’octubre i fins el 6 d’octubre de 2021. 

La decoració haurà de retirar-se a partir del dia 18 d’octubre i fins a màxim 21 
d’octubre de 2021. 
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Els participants es comprometen a deixar els carrers en les mateixes condicions 

de neteja i manteniment del mobiliari urbà un cop finalitzada l’actuació. 

 

L’Ajuntament supervisarà i ajudarà en la instal·lació dels elements de decoració, 

podent efectuar les modificacions que consideri oportunes per raons de 

seguretat. Així mateix els elements de decoració queden coberts per 

l’assegurança municipal a nivell de responsabilitat civil.  

 

8. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

La compra de material necessari per al muntatge de l’engalonament i decoració 

dels carrers (pintura, cola, grapes, claus, etc. ) la facilitarà l’Ajuntament en funció 

del pressupost presentat en la memòria del projecte i depenent de la partida 

pressupostària existent.  

 

9. DURADA 

La durada d’exposició de les decoracions als carrers serà del 7 al 17 d’octubre 

de 2021, coincidint amb la durada del Festival de Cinema. 

 

10. PREMIS  

S’escolliran 3 carrers guanyadors, amb un primer premi, segon i tercer. 

Els carrers guanyadors obtindran una placa honorífica en forma de rajola que 

podran col·locar a lloc visible. 

 

11. CRITERIS DE VALORACIÓ DEL CONCURS 

Els criteris de valoració del jurat són els següents i seran valorats amb la 

puntuació especificada: 

La utilització de material reciclat – d’1 fins a màxim 5 punts  

L’originalitat i creativitat –  d’1 fins a màxim 4 punts 

L’espectacularitat i/o vistositat – d’1 fins a màxim 4 punts 

La qualitat artística – d’1 fins a màxim 4 punts 

El disseny – d’1 fins a màxim 3 punts 

 

12. JURAT 

El jurat estarà format per: 

Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges. 

Regidor de Cultura 

Un representant del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 

Un representant del món artístic i/o cultural de Sitges 

Un Tècnic de Promoció Econòmica 

Un Tècnic de Cultura 

 

Aquesta composició podrà modificar-se si ho exigeixen causes justificades. 

La decisió del jurat serà inapel·lable.    

 

13. ANUNCI DELS CARRERS GUANYADORS 

El dia 8 d’octubre el jurat visitarà els carrers decorats i escollirà els guanyadors.  

El dia 9 d’octubre els carrers guanyadors s’anunciaran a la web de l’Ajuntament 

de Sitges i a la web del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 

i es farà difusió als diferents mitjans de comunicació.  
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El dia 10 d’octubre a les 11:00h es farà el lliurament dels premis i placa als 

carrers guanyadors. 

  

14. ALTRES ESPECIFICACIONS 

L’Ajuntament podrà introduir, si escau, les modificacions que estimi convenient 

per motius de la situació sanitària derivada de Covid-19 i per al bon funcionament 

del concurs. 

  

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Les presents bases són de naturalesa administrativa a les que se’ls aplica entre 

altres Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 

públiques(preceptes bàsics i la resta amb caràcter supletori), Ordenança número 

5.1. de civisme de l’Ajuntament de Sitges, Ordenança número 3.6. reguladora 

del soroll de l’Ajuntament de Sitges i per les controvèrsies que puguin sorgir serà 

competent la jurisdicció contenciós-administrativa dels jutjats i tribunals de 

Barcelona. 

 

16. ACCEPTACIÓ I PUBLICACIÓ DE LES BASES  

La participació en el CONCURS suposa l'acceptació d’aquestes bases. 

 

17. ALTRES DETERMINACIONS 

Per a qualsevol informació o dubte relacionades amb el concurs podeu trucar a 

la Regidoria de Promoció Econòmica al telèfon 938944061 o escriure al correu 

electrònic serveisempresa@sitges.cat. 

 


