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CONVOCATORIA I BASES
I SORTEIG DE VALS “MENJAR A ALARÓ TE PREMI”

L’Ajuntament d’Alaró organitza el un sorteig de vals per compra a comerços locals on
ofereixen menjar a domicili o per endur-se’n al marc de la campanya per promocionar
l’hostaleria local.

Dos sorteigs de 5 vals per sorteig, per valor de 30,00 € cada un per bescanviar entre
un llistat de comerços adscrits del municipi d’Alaró que figuren a la base 5. El primer
sorteig es realitzarà el dia 23 de febrer; el segon sorteig el dia 3 de març.
Import total de la convocatòria: 300,00 € (30 x 5 x 2). El crèdit es consignarà a
l’aplicació 432-22610 del pressupost general de 2020, prorrogat a 2021.
2.- REQUISITS DELS CONCURSANTS
La persona que s’inscrigui ha d’estar empadronat al municipi d’Alaró i ha de ser major
d’edat.

RESOLUCIO

3.- INSCRIPCIÓ I TERMINIS:
La forma d’inscripció consistirà en una publicació a la xarxa social Facebook o
Instagram. Aquesta publicació haurà de complir els següents requisits:







Incloure una fotografia d’una comanda realitzada prèviament en un dels
comerços adscrits.
Fer esment del comerç en qüestió.
Incloure l’etiqueta #menjaraalaro
Incloure l’etiqueta de l’usuari de l’ajuntament d’Alaró @ajuntamentdalaro .
Aquest requisit serà imprescindible per a que l’ajuntament d’Alaró pugui tenir
constància de la inscripció.
En el cas de que no es pugui identificar a la persona directament a partir del
seu usuari de Facebook o Instagram haurà de incloure el seu nom i cognoms.

El termini de les publicacions serà el següent:
Per al sorteig de dia 23 de febrer: Des de dia 18 de febrer fins dia 21 de febrer a les
23:59h.
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1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Número: 2021-0199 Data: 17/02/2021

BASES:

Per al sorteig de dia 2 de març: Des de dia 22 de febrer a les 00:00h fins dia 1 de març
a les 23:59h.
Es tindrà en compte la data i hora que figuri en la publicació, hora peninsular.
4.- LLOC, DATA I HORARI DEL SORTEIG:




Lloc: Sala de plens de la casa consistorial.
Data i hora:
o Primer sorteig: 23 de febrer, a les 12:00h
o Segon sorteig: 3 de març, a les 12:00h.

El mateix dia es donarà a conèixer els guanyadors. El sorteig realitzarà davant el
secretari.

Els guanyadors podran bescanviar els vals als comerços adscrits fins dia 31 de
març de 2021.



El val només es podrà bescanviar en un únic comerç i en el moment de la
compra s’haurà d’entregar el val original al comerciant o al repartidor.
















BAR SPORT ALARÓ
ORIENT EXPRESS
SA GRANJA
SQUASH
AVINGUDA
CYCLING PLANET
RESTAURANT SA FONDA
MONS APART
BAR SA PLAÇA
LA BÚFALA
BAR GENT GRAN
RESTAURANT VILA CINC
EL TRASTERO
ES XIRINGUITO

6.- ABONAMENT DELS VALS ALS COMERCIANTS I CONDICIONS.



L’abonament de l’import dels vals als comerciants es realitzarà mitjançant
emissió de fractura a nom de l’ajuntament i prèvia aprovació d’aquesta.



Es facturarà en concepte dels serveis prestats o bens adquirits pels premiats i
es farà referència al sorteig.



A les factures s’haurà d’adjuntar el val o vals originals com a forma d’acreditar
les factures emeses a l’ajuntament.

Alaró, (data a la signatura),
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Els comerços adscrits en els sorteigs són els següents:
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5.- TERMINII I CONDICIONS PER BESCANVIAR ELS VALS.
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El batle,

Llorenç Perelló Rosselló
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