En JORDI VILLACROSA I FÀBREGAS, Secretari de l'Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera,

C E R T I F I C O : Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en SESSIÓ
ORDINÀRIA del dia 30 de novembre de 2017 va aprovar l’acord que, copiat literalment
de l’esborrany, diu el que segueix:
Vist l’informe emès pel Tècnic de Cultura i Joventut de data 20 de novembre de 2017
corresponent a l’aprovació de les bases per a la participació a la rua i al concurs de comparses
2018 que organitza l’Àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament,

S’acorda:
Primer.- APROVAR les Bases per a la participació a la rua i al concurs de comparses
2018 que organitza l’Àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament, el text íntegre de les
quals és el següent:

BASES PER LA PARTICIPACIÓ A LA RUA I AL CONCURS DE COMPARSES
2018

1. Les inscripcions per participar a la rua de carnestoltes i al concurs de
comparses són del 8 al 15 de gener de 2018 a les 14.00h, mitjançant
instància a l’OAC de l’Ajuntament per aquelles comparses que sol·licitin
plataforma a l’Ajuntament. A la instància ha de constar:
- nom i telèfon del responsable de la comparsa.
- nom de l’entitat o grup que representa.
- nombre de components de la comparsa.
- si la comparsa és amb carrossa.
- si es demana un remolc de l’Ajuntament per fer la carrossa.

2. Les inscripcions per participar a la rua de carnestoltes i al concurs de
comparses que no sol·liciten plataforma a l’Ajuntament es podran fer des

del dilluns 8 de gener i fins els dijous 1 de febrer a les 14.00h , mitjançant
instància a l’OAC de l’Ajuntament. A la instància haurà de constar:
- nom i telèfon del responsable de la comparsa.
- nom de l’entitat o grup que representa.
- nombre de components de la comparsa.
- si la comparsa porta plataforma, vehicle o remolc.
- si es demana un remolc de l’Ajuntament per fer la carrossa.
La rua es farà dissabte, 10 de febrer i començarà a les 17 h.
El recorregut sortirà de la Plaça Major i finalitzarà davant de l’Envelat on es farà
el lliurament de premis del concurs de comparses abans de l’inici de l’espectacle
infantil i el concurs de disfresses.
3. L’Ajuntament donarà un ajut de 6 euros per persona que formi la comparsa
fins a un total de 300 euros. La comparsa pot ser més gran, però l’import
subvencionat per l’Ajuntament no superarà els 300 euros. Es pagarà 60 euros
més si la comparsa porta carrossa. Per poder fer efectiu els ajuts caldrà
justificar la compra de material per la carrossa o per les disfresses amb una
quantitat, igual o superior, a l’import de l’ajuda amb factures. Aquestes factures
hauran de ser emeses a nom de l’entitat o en cas que no es sigui entitat, a nom
d’algun membre de la comparsa.
4. Aquelles entitats que tinguin assignada una carrossa municipal, sota
cap concepte, podran modificar la instal·lació elèctrica de la que disposen
totes a la seva part inferior. Si és imprescindible fer alguna modificació al
respecte caldrà comunicar-ho prèviament a l’Àrea de Cultura.
5. L’Ajuntament disposa de 6 remolcs per cedir a aquells qui ho demanin.
En el supòsit de que hi hagués més demanda de remolcs dels que disposa
l’Àrea de Cultura, es realitzarà un sorteig entre tots els sol·licitants.
6. Les comparses no s’exhibiran abans de la rua i hauran de tenir un mínim de
10 participants.
7. El jurat estarà format per persones vinculades al món associatiu de Santa
Maria de Palautordera i el seu veredicte serà inapel·lable. El jurat valorarà de l’1
al 5 cada un dels següents aspectes de la comparsa:
. el treball artesà de les disfresses.
. la cohesió de grup.
. la claredat en el missatge que es vol transmetre.

. la originalitat en la idea.
. l’animació de la comparsa.
Fruit d’aquesta valoració en sortirà una classificació de les comparses.
8. Premis:
S’atorgaran 3 premis de 200 euros a les tres comparses més ben valorades de
les següents categories:
. LA COMPARSA MÉS ANIMADA
. LA COMPARSA AMB LA IDEA MÉSORIGINAL
. LA COMPARSA MÉS IMPACTANT
Les quanties d’aquests premis estaran subjectes a retenció d’IRPF segons
legislació vigent.
9. L’import màxim destinat als ajuts a la participació a la rua i al concurs de
comparses del Carnaval 2018 es condiciona a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les aplicacions pressupostàries destinades a aquests conceptes
(1.338.22199 “ALTRES SUBMINISTRAMENTS” i 1.338.48900 “A FAMÍLIES I
INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE”) i a les seves vinculacions
jurídiques (1.33.2 i 1.33.4) del pressupost de l’exercici 2018.
10. Les comparses que tinguin adjudicat un remolc de l’Ajuntament, hauran de
recollir les claus de la Nau de Cultura el dia 17 de gener de 17 a 20h a Can
Rahull.
11. És obligació de cada comparsa:
- Disposar de les seves pròpies eines i material necessari per la confecció de la
seva carrossa. En cap cas, es podrà fer ús del material que hi ha a la Nau de
Cultura.
- Deixar en les mateixes condicions d’ordre i neteja la Nau de Cultura, en el cas
que s’hagi cedit per elaborar la carrossa.
- Retornar el remolc en perfecte estat de conservació.
- Els remolcs hauran de quedar buits i recollits com a màxim abans del dilluns 9
de març.
- Complir les indicacions donades per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera els dies previs i el mateix dia de la rua.
12. L’ incompliment d’algun dels punts d’aquestes bases pot ser motiu per no
atorgar l’ajut i el premi en cas que se n’hagi obtingut.

13. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, com a organitzador de l’acte,
es reserva tota facultat de modificació de la rua així com de les bases per
participar-hi, quan causes d’interès general així ho justifiquin.
Per a més informació truqueu al Xiulet 93 848 00 24 o bé per correu electrònic a
xiulet@smpalautordera.cat
Nota: La Policia Local comunica que es reserva el dret a realitzar controls
d’alcoholèmia als conductors de les carrosses.
Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS. En el cas que
durant el tràmit d’informació d’exposició pública no es presenti cap al·legació les bases
es consideraran aprovades en forma definitiva.
Aquesta certificació s’estén a l'empara de l'article 206 del ROFRJ de les
corporacions locals, i perquè consti en el seu expedient, expedeixo aquest certificat
d'ordre i amb el vistiplau de l'alcalde, Jordi Xena i Ibàñez.
El secretari,

V. i P.
L’alcalde,

Jordi Villacrosa i Fàbregas

Jordi Xena i Ibàñez

Signat electrònicament

