Bases per la participació a la 39ena Exposició de Flors de Banyoles

1. Objecte
L'Associació Banyoles Comerç i Turisme, amb el suport de l'Àrea de Promoció Econòmica i
l'Àrea de Serveis a les Persones. FESTES, de l'Ajuntament de Banyoles, vol promoure la
participació en la decoració floral i artística de la ciutat durant l'exposició de flors.
Aquestes bases regiran l'atorgament d'ajuts per la decoració artística floral de carrers i
places per part dels establiments comercials i turístics que s'hi troben.
2. Participants
Persones físiques i jurídiques que siguin titulars d'un establiment comercial o turístic
ubicat a la zona comercial de Banyoles.
3. Espais
Carrers i places on es trobin els negocis que presentin la proposta.
4. Criteris de valoració
- ornamentació amb flors i planta natural – 1 punt
- originalitat – 2 punts
- qualitat artística – 2 punts
- disseny – 2 punts
- que els presentants del projecte estiguin associats a la BCT – 5 punts

5. Documentació
- sol·licitud on hi constin les dades del/s sol·licitant/s
- memòria explicativa de la proposta i pressupost on hi constarà:


materials



flors i plantes



altres ajuts, si s'escau

6. Justificació
Caldrà presentar factures de les despeses realitzades que justifiquin el 100% del cost de
l'acció desenvolupada.
7. Presentació de sol·licituds
El dia límit serà el divendres 13 de maig a les 2 del migdia de 2016 a Cal Moliner. Es farà
pública l'assignació de les subvencions el dia 20 de maig.
8. Dotació i cobrament
La dotació total és de 1.000 €, que s'hauran de distribuir entre els projectes que es
presentin.
9. Jurat
El jurat estarà format per dos membres de l'associació BCT, el regidor de Cultura i la
regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament i un artista banyolí.
10. Muntatge, manteniment i desmuntatge
El muntatge haurà d'estar fet el dia 1 de juny i s'haurà de mantenir fins el dia 5 de juny.

