
 

 

Bases que regeixen el concurs a les xarxes  

socials de l’Ajuntament de Manresa per accedir al balcó de 

l’edifici municipal de Plaça Major, 5, per presenciar tres actes 

de la Festa Major 2022 

 

1. Promotor i objectiu del concurs. 

El titular del concurs a Instagram i Facebook per accedir al balcó municipal per 

presenciar tres actes de la Festa Major 2022 és l’Ajuntament de Manresa, amb domicili 

a la plaça Major, 1-5-6, de Manresa (08241), amb CIF P0811200E. 

Consisteix en tres concursos diferents per a sortejar 15 entrades dobles per a cadascun 

dels següents actes de la Festa Major de Manresa 2022: Mostra de Correfoc, Ballada 

de la Imatgeria i Correfoc. El balcó des d’on es presenciaran els esmentats actes és el 

situat a la segona planta de l’edifici municipal situat al número 5 de la plaça Major. 

El concurs es farà: 

 A Facebook: entre els seguidors que responguin als comentaris de la publicació 

a Facebook @ajuntamentmanresa 

(https://www.facebook.com/ajuntamentmanresa ) corresponent al sorteig.  

 A Instagram: entre els seguidors que responguin als comentaris de la publicació 

a Instagram @manresa.cat (https://www.instagram.com/manresa.cat) 

corresponent al sorteig.  

Podran participar-hi únicament les persones físiques que compleixin les condicions 

establertes en aquestes bases legals, i que tinguin un perfil públic a les xarxes socials 

esmentades, a canvi d’un premi per als guanyadors, consistent en una entrada doble 

per a un dels tres actes esmentats. 

 

2. Condicions de participació. Mecànica per a participar en el sorteig. 

2.1 Els participants hauran de ser majors de 18 anys. 

2.2 Per a la participació en el sorteig no és necessari realitzar cap tipus de pagament en 

euros o altres monedes.  

https://www.facebook.com/ajuntamentmanresa
https://www.instagram.com/manresa.cat


2.3 La mecànica del sorteig serà la següent: 

2.3.1. Es publicarà al perfil d’Instagram i de Facebook de l’Ajuntament de Manresa un 

post anunciant el sorteig de 15 entrades dobles per a la Mostra de Correfoc del 

dissabte 27 d’agost de 2022; un post anunciant el sorteig de 15 entrades dobles per al 

ball de la imatgeria popular de diumenge 28 d’agost de 2022, i un post anunciant el 

sorteig de 15 entrades dobles per al Correfoc de dilluns 29 d’agost de 2022. 

2.3.2. Els participants han de deixar un comentari a la publicació explicant amb quina 

persona anirien al balcó a veure l’acte en qüestió, etiquetant aquesta segona persona 

amb el seu nick a la xarxa social. L’acció es podrà fer fins al dijous 25 d’agost a les 12 

del migdia. 

2.3.3. Cada usuari només podrà deixar un sol comentari en una de les dues xarxes 

(Instagram o Facebook). No es podrà participar a totes dues xarxes alhora. 

2.3.4. El sorteig no està patrocinat, avalat ni administrat per Instagram o Facebook, ni 

associat a aquestes ni a altres xarxes socials.   

2.3.4. Entre totes les respostes obtingudes en el conjunt de les dues xarxes se 

sortejaran aleatòriament 15 entrades dobles, per a cadascun dels tres actes 

esmentats, a través de l’aplicació AppSorteos. 

2.3.5. Per aquest ordre, primer se sortejaran les places de la Mostra; en segon lloc, les 

de la ballada de la imatgeria i, per últim, les del correfoc. En cas que un mateix usuari 

resulti guanyador en més d’un concurs, només se li oferirà plaça al primer sorteig d’on 

hagi resultat guanyador. La plaça d’on hagi quedat exclòs serà adjudicada a un suplent 

d’aquell mateix concurs. 

2.3.6. L’Ajuntament de Manresa es posarà en contacte amb els guanyadors a través 

d’un missatge privat mitjançant Instagram i Facebook. 

2.3.7 En el missatge privat als guanyadors, es demanarà que, abans del divendres 26 

d’agost a les 12 del migdia, enviin per correu electrònic el seu nom i cognoms, còpia 

del DNI i el seu nick d’usuari a la xarxa social, així com el nom i cognoms i còpia del DNI 

de la persona que l’acompanyarà. En el missatge privat, s’indicarà l’adreça electrònica 

municipal on hauran d’enviar aquest missatge. Els acompanyants podran ser menors 

d’edat. 

2.3.8 Un cop s’hagi rebut el correu electrònic de les persones guanyadores, es farà 

públic el resultat del sorteig a través dels canals de l’Ajuntament d’Instagram i de 

Facebook i de la web de l’Ajuntament (manresa.cat) 

 

 



3. Condició de guanyador 

3.1 El registre de participació al sorteig es realitzarà automàticament un cop es 

respongui a les publicacions del concurs a través de l’Instagram i a Facebook de 

l’Ajuntament de Manresa. Cada usuari només optarà a una entrada doble. 

3.2 Els guanyadors se seleccionaran a l’atzar amb un aplicatiu de tercers. 

3.3 En cas de no donar resposta mitjançant correu electrònic en el termini establert, la 

condició de guanyador es perdrà i el premi passarà a un suplent 

 

4. Exclusions de participació. 

4.1 No podran participar al sorteig els treballadors de l’Ajuntament de Manresa.  

4.2 L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’anul·lar alguna participació, en cas 

que es detectés alguna irregularitat en la veracitat i/o exactitud de les dades aportades 

o incomplís qualsevol dels requisits de participació. 

 

5. Acceptació de les bases del sorteig. 

La participació al sorteig comporta l’acceptació íntegra i de manera expressa de les 

presents bases legals. 

 

6. Període de vigència del concurs. 

Els comentaris que formaran part del sorteig són els que es facin des del moment de la 

publicació del post fins al dijous 25 d’agost a les 12h del migdia. No s’acceptaran 

comentaris fora d’aquestes dates i/o que no compleixin amb els requisits anteriorment 

indicats. 

 

7. Guanyadors i premi.  

7.1 Entre tots els participants al sorteig, s’escollirà a l’atzar (a través d’una aplicació de 

tercers) 15 perfils guanyadors per a cadascun dels tres concursos (en total, 45 

suplents). Així mateix, s’escolliran 15 suplents per a cadascun dels tres concursos (en 

total, 45 suplents). 



7.2 Els guanyadors dels sortejos es donaran a conèixer als canals oficials de 

l’Ajuntament de Manresa de Facebook i Instagram i a la pàgina web municipal 

www.manresa.cat  

7.3 El premi consistirà en 15 entrades dobles per accedir al balcó municipal per 

presenciar la Mostra de Correfoc; 15 entrades dobles per accedir al balcó municipal 

per presenciar la ballada de la imatgeria, i 15 entrades dobles per accedir al balcó 

municipal per presenciar el Correfoc. 

7.4. Cada usuari només opta a un premi. 

7.5 El premi és personal i intransferible i no és susceptible de ser bescanviat en cap cas 

pel seu contravalor en diners ni ser objecte de substitució, canvi, alteració o 

compensació. 

7.7 El guanyador, per accedir al premi, haurà d’enviar el correu electrònic fins a les 12 

del migdia del divendres 26 d’agost de 2022.  

7.8. Els guanyadors i els seus acompanyants hauran d’accedir al balcó mitja hora abans 

de l’inici de l’acte, mostrant els seus DNI al personal municipal a l’entrada de l’edifici 

de l’Ajuntament situat al número 5 de la plaça Major. 

 

8. Comunicació del guanyador i entrega del premi. 

8.1 La comunicació dels guanyadors es realitzarà mitjançant l’enviament d’un missatge 

privat a través del compte d’Instagram o de Facebook de l’Ajuntament de Manresa 

(depenent de en quina xarxa s’hagi participat). 

8.2 Per atorgar la condició de guanyador i accedir al premi, s’haurà d’enviar el correu 

electrònic fins a les 12 del migdia del divendres 26 d’agost de 2022. En cas contrari, el 

possible guanyador perdrà el premi i no podrà cursar cap reclamació perquè és requisit 

essencial del sorteig respondre al missatge privat en el termini establert.  

8.3 En cas de que el guanyador no acceptés el premi o no enviés el correu electrònic, 

l’Ajuntament de Manresa designarà com a guanyador el primer suplent o successius 

(per a cada concurs), seguint la mateixa operativa de comunicació i acceptació 

exposada anteriorment. Si el suplent no donés resposta, la plaça a la qual dona accés 

el sorteig quedarà deserta. 

 

 

 

http://www.manresa.cat/


9. Protecció de dades de caràcter personal.  

9.1. Per accedir al premi del sorteig, els guanyadors han de facilitar certes informacions 

personals que els concerneixen. El tractament d'aquestes dades és necessari per 

gestionar la designació dels guanyadors i el lliurament del premi. 

9.2. De conformitat amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 

dades (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 

de desembre, de protecció de dades personals i Garantia de Drets Digitals (LOPD), es 

proporciona a continuació la informació relativa al tractament de les dades personals 

dels participants: 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES: Ajuntament de Manresa. 

FINALITAT DEL TRACTAMENT: Les dades recollides es tractaran amb la finalitat de 

comunicar-se amb les persones guanyadores i per tal que puguin accedir al premi. En 

cas que el participant resulti guanyador, també per publicar les seves dades (nom, 

cognoms, i lloc de residència) en el lloc web www.manresa.cat i a les xarxes socials de 

l’Ajuntament de Manresa. 

OBLIGATORIETAT: Totes les dades sol·licitades són obligatòries, ja que són necessàries 

per a la participació en el premi del sorteig. En cas de no facilitar-es, no es podrà 

accedir al premi. 

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Un cop finalitzat el sorteig, les dades es conservaran 

bloquejades impedint el seu tractament, excepte per a la posada a disposició de les 

dades als jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques 

competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per l'exigència de 

possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció 

de les mateixes. 

DESTINATARIS: No es cediran les dades a tercers, excepte en els casos que hi hagi un 

mandat legal que obligui a això. 

http://www.manresa.cat/

