
Base 1- participants 
 

Podran prendre part en el sorteig les persones que 
participin en la Prova pilot de Pressupostos 
Participatius de Tona 2018, votant a través de la 
plataforma de participació ciutadana. 
 

Base 2- Període de participació 
 

El període de participació en el sorteig a través de la 
plataforma de participació ciutadana de Tona comença 
el 12 de novembre i finalitza el 2 de desembre de 
2018. 
 

 Base 3- Procediment de participació  
 

Durant el període de participació indicat a la base 2, 
entraran en el sorteig els interessats que compleixin 
aquests 3 requisits: 

 

 

1. Hagin complert 16 anys abans de l’1 d’octubre 
de 2018 i estiguin empadronats a Tona abans 
d’aquesta data. 
 

2. Votin a través de la plataforma de participació 
ciutadana de Tona en el procés participatiu de 
Prova pilot de Pressupostos Participatius 2018.  
 

3. Després d’emetre el seu vot acceptin la seva 
participació en el sorteig a través del formulari 
de la mateixa plataforma. 
 

 Base 4- Procediment de sorteig 
 
El sorteig es realitzarà mitjançant un sistema aleatori 
amb certificat garantit per Easypromos, una aplicació 
especialitzada en sortejos a la xarxa. 
 

El resultat del sorteig es publicarà al web de 
l’Ajuntament, als perfils oficials de les xarxes socials del 
consistori, i al tauler d’anuncis municipal. També es 
comunicarà el resultat a les persones guanyadores, 
telefònicament. 
 
Els premis del sorteig s’entregaran en l’acte públic de 
presentació dels resultats de la Prova pilot de 
Pressupostos Participatius 2018, el diumenge 9 de 
desembre de 2018, a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
de Tona.  

 

 Base 5- Premis 
 

El premis consistiran en: 
 

1. Un dinar per a dues persones a la Torre Simón, a 
Tona.   

 

Aquest premi consisteix en un menú gastronòmic 
amb 4 entrants, segon plat, postres, cafè, aigua i 
celler.  
 

La reserva prèvia del dinar l’haurà de realitzar el 
guanyador del premi amb el val regal lliurat per 
l’Ajuntament de Tona. 
 

En funció de la disponibilitat del restaurant el 
guanyador podrà sol·licitar la reserva d’un dinar per 

L’Ajuntament de Tona organitza el  sorteig d’un dinar 

per a dues persones a la Torre Simón, i un dinar per a 

dues persones a l’Escola d’Hostaleria d’Osona entre tots 

els participants a la Prova Pilot de Pressupostos 

Participatius de Tona 2018. 
 

El sorteig es regirà per les següents bases: 

 

11  ddiinnaarr  TToorrrree  SSiimmóónn  
 

11  ddiinnaarr  EEssccoollaa  

HHoossttaalleerriiaa  OOssoonnaa  



a dues persones entre setmana, de dimarts a 
divendres, o el cap de setmana. 

 

El  val regal , i per tant el premi, caducarà en un 
termini de 4 mesos a partir de la seva entrega. 

 

2. Un dinar per a dues persones a l’Escola 
d’Hostaleria d’Osona, a Tona. 

 

El premi consisteix en un menú degustació amb 
postres, cafè, aigua i 2 copes de vi per persona.  

 

La reserva prèvia del dinar l’haurà de realitzar el 
guanyador del premi amb el val regal lliurat per 
l’Ajuntament de Tona.  
 
En funció de la disponibilitat del restaurant el 
guanyador podrà sol·licitar la reserva d’un dinar per 
a dues persones entre setmana, de dilluns a dijous.   
 
El  val regal, i per tant el premi, caducarà en un 
termini de 4 mesos a partir de la seva entrega. 

 

El premis no seran bescanviables ni per l’import 
d’aquests en metàl·lic ni per cap altre concepte. 
 

 Base 6- Comunicació amb els guanyadors  
 

L’Ajuntament de Tona es posarà en contacte amb els 
guanyadors dels premis, telefònicament. Se’ls 
comunicarà el premi guanyat i el procediment a seguir 
per concretar els detalls del lliurament. 
 

En cas que no es pugui localitzar els guanyadors 
mitjançant el telèfon que hagin facilitat en el moment 
d’acceptar la seva participació al sorteig, a la 
plataforma de participació, o en cas que els 
guanyadors renunciïn al premi de forma expressa, 
l’Ajuntament contactarà amb el primer suplent, que 
passarà a ser el guanyador.  I així successivament.  
 

Per cada premi s’escollirà un guanyador i 2 suplents. 
En cas que els guanyadors i els suplents renunciïn al 
premi, aquest quedarà desert.  
 

 Base 7- Acceptació de les bases 
 

Tots els participants en el sorteig, pel sol fet de 
participar-hi, accepten les presents bases. 
 

Base 8- Exclusions 
 

No podrà ser guanyador un participant que no 
compleixi els requisits establerts en la base 3.  

 

Així mateix, quedaran exclosos d’aquest sorteig els tots 
els membres del consistori de l’Ajuntament de Tona i 
tots els treballadors. 
 

Base 9- Dades errònies 
 
L’Ajuntament de Tona queda exempt de qualsevol 
responsabilitat si les dades que els participants fan 
constar a la plataforma de participació ciutadana de 
Tona contenen algun error que fa que no sigui possible 
la identificació dels participants guanyadors i la 
comunicació amb ells.  
 

Base 10 - Protecció de dades 
 
Els guanyadors autoritzen a l’Ajuntament de Tona a 
publicar el seu nom i cognoms per fer públic els 
guanyadors del sorteig. 

  

L’Ajuntament de Tona és responsable del tractament 
de les dades personals de l’usuari i l’informa que 
aquestes dades seran tractades de conformitat amb el 
disposat a les normatives vigents en protecció de 
dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 
d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 
de 13 de desembre (LOPD), per la qual cosa li facilita la 
següent informació del tractament: 

  

Finalitat del tractament: Realització del sorteig de 
pressupostos participatius 2018. 

  

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran 
mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la 
finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per 
a tal finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat 
adequades per garantir la seudonimització de les 
dades o la destrucció total de les mateixes. 

  

Comunicació de les dades: Les dades no es 
comunicaran a tercers excepte per obligacions legals. 

  

Drets que assisteixen a l'usuari: Dret a retirar el 
consentiment en qualsevol moment. Dret d'accés, 
rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i 
de la limitació o oposició al seu tractament. Dret a 
presentar una reclamació davant l'autoritat de control 
(www.agpd.es) si considera que el tractament no 
s'ajusta a la normativa vigent. 

  

Més informació i dades de contacte per exercir els seus 
drets:  
 

http://www.tona.cat/altres-continguts/proteccio-de-
dades-personals/ 
 

Base 11- Altres consideracions 
 
L’Ajuntament de Tona es reserva el dret a modificar i/o 
cancel·lar aquestes bases durant el desenvolupament 
del sorteig en cas necessari.   

http://www.agpd.es/
http://www.tona.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades-personals/
http://www.tona.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades-personals/

