Divendres, 18 de març de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Rubí. Serveis Centrals
EDICTE
El Ple, en la sessió ordinària de 26 de novembre de 2015, va aprovar inicialment les bases reguladores del concurs de
comparses de Carnaval. Exposades al públic per un termini de vint dies hàbils, mitjançant la publicació d'un edicte al
Butlletí Oficial de la província d'1 de febrer de 2016, sense que s'hi hagin presentat reclamacions, les bases esmentades
es consideren definitivament aprovades.
Es procedeix a continuació a la seva publicació al Butlletí Oficial de la província, d'acord amb el que disposa l'article
124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant el
Ple de l'Ajuntament de Rubí en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest edicte
al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'edictes de la corporació, o bé directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de l'última de
les publicacions d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'edictes de la corporació, d'acord amb el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
BASES DEL CONCURS DE COMPARSES DE CARNAVAL
Base 1: Objecte.
Aquestes bases regulen el Concurs de Comparses de Carnaval, que té un doble objecte:
a) Fomentar la participació popular.
b) Fomentar l'art efímer en la seva vessant col·lectiva.
Base 2: Participants.
1.- Només poden participar les persones físiques, qualsevol que sigui la seva edat, lloc de residència i nacionalitat,
sempre que conformin comparses integrades pel nombre mínim de membres que s'indiqui a la convocatòria.
2.- Cap comparsa no podrà estar constituïda exclusivament per persones menors d'edat.
Base 3: Òrgan concedent i convocant.
1.- L'òrgan concedent del premi és l'alcaldia o aquell en qui delegui aquesta competència.
2.- L'òrgan competent per a concedir el premi ho és també per a aprovar la convocatòria.

1.- És servei gestor l'oficina, unitat o servei del qual es fa dependre l'impuls de la convocatòria de què es tracti.
2.- El servei gestor és l'encarregat de comprovar que els participants reuneixen els requisits exigits i de seguir el
procediment, fins i tot requerint l'esmena de deficiències o la realització de qualsevol altre tràmit necessari.
3.- Els defectes advertits, si són esmenables, hauran de solucionar-se dins el termini de deu dies hàbils comptats des de
l'endemà de la recepció del requeriment. Transcorregut aquest termini sense que s'esmeni el defecte, la comparsa
quedarà exclosa del concurs.
Base 5: Convocatòria.
1.- El procediment s'iniciarà mitjançant convocatòria que es publicarà per edicte al diari oficial corresponent o, si escau,
al Tauler d'Anuncis de la corporació.
Al marge de la publicació edictal i una vegada aquesta s'hagi fet, es podran utilitzar altres formes de difusió general.
Aquesta difusió no desplegarà efectes de convocatòria.
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Base 4: Servei gestor.
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2.- La convocatòria contindrà almenys els següents extrems:
a) Indicació de l'acord d'aprovació d'aquestes bases i dels mitjans per a la seva consulta.
b) El termini per a la presentació de les inscripcions de les comparses i el lloc o oficina municipal de presentació.
c) La data de la desfilada, el nombre mínim de membres de les comparses i el temps màxim per a representar davant el
jurat coreografies o figures en moviment.
d) Indicació del servei gestor encarregat de la instrucció i de l'òrgan competent per a la resolució del procediment.
e) Si han estat prèviament nomenats, els membres que integren el jurat.
f) L'import brut del premi en metàl·lic o, si escau, dels diversos premis en metàl·lic amb indicació de la prelació.
g) El termini de resolució i notificació mitjançant edicte a publicar en el Tauler d'Anuncis de la corporació.
h) Indicació que la resolució posa fi a la via administrativa.
i) Crèdits pressupostaris als que s'imputa el premi.
Base 6: Inscripció de les comparses i requisits de participació.
1.- La inscripció es farà en el model elaborat a l'efecte per l'Ajuntament de Rubí. La inscripció ha de ser subscrita per
una persona major d'edat, s'ha de presentar dins del termini i en el lloc o oficina municipal fixats a la convocatòria i ha
d'expressar el següent:
a) Nom i cognoms, número de document d'identitat, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de la persona que la
subscriu.
b) El nombre de membres que integren la comparsa.
c) El nom que identificarà la comparsa el dia de la desfilada.
d) Si escau, els equips de música que es pretenen utilitzar a la desfilada.
e) Si escau, els elements complementaris de figuració, siguin o no mecànics, amb o sense motor, que estant
especificats a les normes tècniques reguladores de la desfilada es pretenen utilitzar.
2.- Durant tot el procediment i, si escau, fins al moment del pagament del premi, la persona que subscrigui la inscripció
serà considerada representant del col·lectiu i no podrà ser substituïda per una altra.

4.- L'incompliment de les normes tècniques reguladores de la desfilada o de les pautes donades per l'organització
prèviament a l'inici de la rua o durant el seu desenvolupament suposarà la desqualificació automàtica de la comparsa.
Base 7: Jurat.
1.- El jurat estarà integrat per un nombre senar de membres, que no seran autoritat de l'Ajuntament de Rubí o personal
al seu servei.
2.- El seu nomenament correspon a l'alcaldia o a l'òrgan en qui delegui aquesta competència.
3.- Si els membres del jurat han estat nomenats prèviament a l'aprovació de la convocatòria, en aquesta constarà llur
identitat. Si són nomenats posteriorment, la seva identitat es farà pública abans de la desfilada i a través dels mateixos
mitjans que la convocatòria.

2

CVE-Núm. de registre: 022016003902

3.- La utilització dels referits equips de música i elements complementaris de figuració queda subjecta als requisits que
estableixin les normes tècniques reguladores de la desfilada. Si aquestes normes exigeixen determinada documentació,
aquesta s'haurà de presentar amb la inscripció o, a més trigar, cinc dies abans de la desfilada.
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4.- El jurat es constituirà vàlidament el dia de la desfilada si són presents més de la meitat dels seus membres, un dels
quals exercirà la presidència i un altre, la secretaria.
5.- L'acta del jurat serà signada per tots els membres que l'han constituït i en ella s'expressaran les puntuacions que
cadascun ha atorgat a les comparses participants, tenint en compte els criteris a què es refereix la base següent.
Base 8: Criteris de valoració.
1.- Les comparses seran puntuades de forma decreixent conforme als següents criteris:
a) El conjunt del col·lectiu.
b) La creativitat del vestuari.
c) L'ambientació musical.
d) Els elements complementaris de figuració.
2.- Als efectes anteriors, les comparses efectuaran, en el punt on estigui situat el jurat i durant el temps màxim que
s'indiqui a la convocatòria, coreografies o figures en moviment, és a dir, no estàtiques.
Base 9: Adjudicació dels guardons.
El premi únic o, si escau, els premis de la prelació seran adjudicats a les comparses seguint rigorosament l'ordre
decreixent de puntuació.
Base 10: Concessió i notificació.
1.- El servei gestor elevarà a l'òrgan concedent la proposta d'acord de concessió, juntament amb l'acta del jurat. Els
premis consistiran en la dotació econòmica fixada a la convocatòria, sobre la que s'aplicaran les retencions fiscals que
corresponguin.
2.- L'acord de concessió es notificarà als participants mitjançant edicte publicat en el Tauler d'Anuncis de la corporació.
3.- Sense perjudici de la notificació edictal, s'informarà a través de la pàgina web municipal i, si escau, d'altres formes de
difusió general. La informació realitzada a través d'aquests canals no desplegarà efectes de notificació.
Base 11: Pagament del premi.
1.- El premi es satisfarà al representant de la comparsa que ha subscrit la inscripció, mitjançant transferència al compte
que designi de la seva titularitat.
2.- El pagament del premi resta condicionat al fet que la persona en qüestió es trobi al corrent front l'Ajuntament de Rubí
en el pagament d'obligacions en període executiu per qualsevol concepte.
Base 12: Acceptació de les bases.
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La participació en el concurs comporta l'acceptació plena d'aquestes bases.
Rubí, 25 de febrer de 2016
El secretari accidental, Ramiro Vidal Montero

https: //bop.diba.cat
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