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ÀREA FUNCIONAL Cultura
IDENTIFICACIÓ
Aprovar les Bases Reguladores del Joc lingüístic de l'oficina de Català de la Garriga
ANTECEDENTS
1. L’Ajuntament de la Garriga, a través de l’Oficina de Català de la Garriga,
organitza cada any un joc lingüístic de frases fetes De mica en mica s’omple la
pica.
2. En aquest concurs hi poden participar totes les persones majors de 16 anys que
s’inscriguin mitjançant el formulari i s’adeqüin a la normativa establerta a les
bases.
3. En data 28 de desembre de 2021 la cap d’Àrea de Servei a les Persones proposa
l’aprovació del redactat de les bases reguladores del Joc lingüístic de l'oficina
de Català de la Garriga per la seva aprovació, amb el contingut literal següent:

BASES REGULADORES DEL JOC LINGÜÍSTIC DE L’OFICINA DE CATALÀ DE LA GARRIGA

“1.- Objecte
Regular i fixar els criteris i procediment del sorteig mensual del joc lingüístic de frases
fetes De mica en mica s’omple la pica que es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament.
2.- Finalitat del joc lingüístic
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present
any, aquestes premis hauran de fomentar projectes i/o activitats d’interès públic o
social que tinguin per finalitat:
Fomentar la cultura oral treballant les frases fetes. Es tracta d’indicar el significat de la
frase feta que s’ofereixi cada mes a través de la pàgina web de l’Ajuntament.
3.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los

Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat

1/5

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/siac/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx

Codi de verificació
4046543L4Q2F5S4O10VJ
Procediment
2992 Estatuts i bases reguladores
Expedient núm.
Document
11528/2021
149129/2021

F_RESOLUCION

1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquest premi les persones que compleixin:
a. Persones físiques majors de (16 anys)
b. Haver complimentat el formulari per participar en el joc lingüístic de l’Oficina de
Català de la Garriga que es pot trobar a l’adreça de la pàgina web de
l’Ajuntament.
c. Responguin correctament el joc de les tres opcions que se’ls ofereix per
contestar.
4.- Documentació a aportar
Les persones que participin han d’emplenar la graella de la pàgina web amb les dades
personals.
Posar adreça web.
EL sorteig és exclusiu per a persones majors de 16 anys.
Es farà un formulari a la pàgina web perquè les persones que vulguin participar en el
concurs puguin emplenar-lo amb les seves dades i la resposta correcta del joc.
5.- Presentació al sorteig
A principi de cada mes apareixerà a la pàgina web una frase feta amb tres significats, un
dels quals és el correcte.
Cada participant podrà emplenar el formulari i triar una única resposta mensual.
Le respostes es guardaran i a final del mes es farà un sorteig virtual per aconseguir una
sola persona guanyadora.
Cada joc té una validesa d’1 mes comptant els dies hàbils i inhàbils.
6.- Criteris objectius d’atorgament del premi
Entre totes les persones que participin en el joc lingüístic es farà un sorteig
Es farà un sorteig virtual mitjançant una ruleta on es veurà qui és la persona
guanyadora.
El jurat de valoració del sorteig està formada per personal tècnic de l’àrea de
comunicació i de l’Oficina de Català.
Un cop realitzat el sorteig, la Tècnica de l’Oficina de Català, comprovarà que la resposta
sigui correcta.
7.- Premi a atorgar al guanyador/a del joc lingüístic de l’oficina de català de la Garriga
 Una bossa amb el nom del concurs.
 Unes entrades dobles per al teatre de la Garriga el Patronat seguint la
programació anual.
 Un llibre.
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8.- Obligacions del guanyador/a:
La persona premiada assumeix la seva participació al sorteig.
La participació en el concurs implica l’autorització a l’Ajuntament de la Garriga per
utilitzar la imatge personal dels participants en els actes i esdeveniments relacionats
amb el premi.
10. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades, i amb la finalitat d’atendre la sol·licitud i de gestionar
i tramitar aquestes subvencions d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat
que la normativa sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el títol III de la
llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, s’informa:
Responsable del tractament

Delegat de protecció de dades

Finalitat del tractament
Base jurídica

Ajuntament de la Garriga
Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlgarriga.cat
dpd@ajlagarriga.cat
Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
Concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva
RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
LOPDGDD 3/2018 Article 8. Tractament de dades
per obligació legal, interès públic o exercici de
poders públics.1. El tractament de dades personals
només podrà considerar-se fundat en el
compliment d'una obligació legal exigible al
responsable, en els termes previstos en l'article
6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho
prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o
una norma amb rang de llei.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions
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Categoria de dades

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça
postal, electrònica i telèfon
Termini de conservació de les Les dades seran conservades durant el temps
dades
previst a la normativa de subvencions
Drets
de
les
persones Es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
interessades
supressió, i la limitació o oposició al seu tractament
a través de la seu electrònica
https://www.lagarriga.cat/seuelectronica/informacio-oficial/proteccio-de-dades/
o presencialment a les oficines de la Oficina
d’Atenció a la Ciutadania.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs
administratiu o acció judicial, tota persona
interessada tindrà dret a presentar una reclamació
davant d’una autoritat de control, en particular en
l’Estat membre en què tingui la seva residència
habitual, lloc de treball o lloc de la suposada
infracció, si considera que el tractament de dades
personals que el concerneixen infringeix el RGPD,
essent a Catalunya l’APDCAt l’autoritat de
referència https://seu.apd.cat/ca/tramits/denuncia
https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions

11 .- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al
present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector
Públic, i demés legislació concordant.
12.- Vigència
Aquestes bases tenen vigència un cop hagin estat publicades definitivament i en tant
no es modifiquin o deroguin de forma expressa.”
FONAMENTS JURÍDICS
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Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb
l’article 53 del DL 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Vist que aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 28 de juny de 2019 però tenint en compte la urgència de l’actuació alcaldia
pot avocar puntualment aquesta competència, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015,
de Règim jurídic del sector públic.
L’article 116 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per R.D.2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l’òrgan delegant
podrà avocar en qualsevol moment la competència delegada, de conformitat amb la
legislació vigent de procediment administratiu comú.
Per tot això
RESOLC
Primer. Avocar puntualment aquesta competència i aprovar les bases reguladores del Joc
lingüístic de l'oficina de Català de la Garriga.
Segon. Sotmetre les bases aprovades en l’apartat anterior a informació pública per un
termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte a publicar al Butlletí Oficial de la Província, a la
Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de l’Ajuntament de la
Garriga i exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal.
El termini d’informació pública s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació en el BOPB.
Tercer. Disposar l’aprovació definitiva de les bases de forma automàtica, sense necessitat
d’adoptar una resolució expressa, pel cas que en el tràmit d’informació i exposició pública
no es presenti cap reclamació o suggeriment.
Quart. Traslladar el present acord a l’àrea de Cultura i a l’Oficina de Català de la Garriga
per al seu coneixement.
Cinquè. Donar compte de la present resolució d’alcaldia en la propera sessió que celebri la
Junta de Govern Local.

Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
03-01-2022 13:58:00

Signat digitalment per:
El Secretari, PDS del Secretari
(Resolució Alcaldia de 28 de setembre
de 2018). El vicesecretari
Joaquím Rosell López
04-01-2022 09:14:00
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