
  Bases pel sorteig entre la ciutadania vallenca per assistir al balcó

de l'Ajuntament de Valls en les Diades Castelleres.

L'Ajuntament de Valls obre el balcó a la ciutadania vallenca per poder veure les

actuacions castelleres que es realitzin a la plaça del Blat.

L'assignació dels llocs es realitzarà a través d'un sorteig entre els vallencs i les

vallenques  que  vulguin  veure  les  diades  castelleres  des  del  balcó  de

l'Ajuntament i ho sol·licitin.

Se  sortejaran  quatre  invitacions  dobles  per  cadascuna  de  les  diades

castelleres de la plaça del Blat. 

1. Diades castelleres: 

• Diada de Santa Úrsula (27 d'octubre de 2019)

• Diada castellera de Completes (23 de juny de 2020)

• Diada de Sant Joan (24 de juny de 2020), 

• Actuació Castellera de Firagost (5 d'agost de 2020)

• Diada castellera del 10 de setembre (2020)

2. Requisits:

• Estar empadronat/a a Valls

• Ser major d'edat el dia de formular la sol·licitud

3. Com participar-hi:

• Realitzar la sol·licitud o inscripció, telemàticament a través de l'adreça

https://participa.valls.cat  o  bé  presencialment a  l'Oficina  d'Atenció  al

Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament (horari d'atenció al públic: de dilluns a

divendres,  de  les  9.00h  a les  14.00h,  i  dimarts  i  dijous  de 17.00h  a

19.30h).

• Cada  persona  només  pot  realitzar  una  sol·licitud,  quedant

automàticament  excloses  les  altres  que  realitzi,  independentment  del

format de presentació. 



• Un  cop  realitzada  la  inscripció,  s'atorgarà  telemàticament  o

presencialment, un número de sorteig.

• El  guanyador/a  del  sorteig  podrà  assistir  amb  un  acompanyant,  que

podrà ser major o menor d’edat. 

4. Assignació de les places per assistir al balcó de l'Ajuntament:

• L'assignació  de  les  places  es  farà  per  sorteig.  Només  es  pot  ser

guanyador/a d'una de les cinc diades objecte del sorteig.  

• Es realitzarà un únic sorteig per les cinc diades castelleres en el següent

ordre: Santa Úrsula, Completes, Sant Joan, Firagost, 10 de setembre.

• En el  sorteig,  s'utilitzarà una aplicació  informàtica que,  aleatòriament,

extraurà quatre sol·licituds per a cadascuna de les diades castelleres.

• Seguidament,  es  realitzarà  un nou sorteig  per  designar  una llista  de

reserves, composta per un total de vint suplents. Aquesta llista operarà,

per ordre, en el cas que hi hagi alguna baixa en els titulars d'alguna de

les diades. 

• La llista de reserves tindrà vigència fins la finalització de l'última diada

castellera objecte del sorteig (la diada castellera del 10 de setembre).

• L'assignació de les diades és nominal i intransferible. Una vegada s'ha

assignat la Diada no es permetrà l'intercanvi.

5. Terminis:

• Les sol·licituds (presencials o telemàtiques): des del dia 16 de setembre

al 20 d'octubre. 

• Sorteig: el dia 21 d'octubre a les 20.30h, a  l'Ajuntament de Valls.

• Informació sobre el resultat del sorteig: els guanyadors de les diferents

diades castelleres es donaran a conèixer mitjançant la publicació dels

números facilitats en el moment de formalitzar la sol·licitud o inscripció, a

la  pàgina  web  municipal,  a  les  xarxes  socials,  als  mitjans  de

comunicació.  També  es  comunicarà  telefònicament  a  les  persones

guanyadores.

• En cadascuna de les diades castelleres, i amb una antelació suficient,

es contactarà novament amb els guanyadors de la Diada per formalitzar

i concretar els detalls. 



• En el cas que algun dels guanyadors/es manifesti la seva impossibilitat

en assistir a la diada castellera que li ha estat assignada, es contactarà

amb els suplents per estricte ordre del resultat del sorteig. 

Més informació: 

Gabinet d'Alcaldia de l'Ajuntament de Valls

Telèfon: 977636001

Correu electrònic: alcaldia@valls.cat

La presentació de la sol·licitud implicarà l’acceptació d’aquestes bases.

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a

què les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat PARTICIPACIÓ

CIUTADANA responsabilitat de l’Ajuntament de Valls, amb seu social a Plaça del Blat, 1 de

43800 Valls (Tarragona).

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i  el control i  gestió de les

activitats de participació ciutadana, i en relació als seus participants. Aquestes dades no seran

transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim

per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els

drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a

la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a la seu de l'Ajuntament de

Valls, a Plaça del Blat, 1 de 43800 Valls (Tarragona).

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de

dades o posar-se en contacte  amb el  Delegat de protecció  de dades a través de l'adreça

dpd@valls.cat.


