ANUNCI
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE COMPARSES DEL CARNAVAL DE MOLINS DE
REI 2020
En compliment del decret d'Alcaldia de 271 de 10 de febrer de 2020, s'aprova la
convocatòria del Concurs de comparses del Carnaval 2020, amb el text següent:

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE COMPARSES DEL CARNAVAL DE MOLINS DE
REI 2020
1.- Objecte
L’objecte d’aquests premis del concurs de comparses que participen a la rua del Carnaval
de Molins de Rei, és el foment de la participació ciutadana dintre de les activitats de les
festes tradicionals de la Vila.
2.- Requisits dels participants
Hi poden participar totes les comparses formades per un mínim de 8 components i que
prèviament hagin fet la sol·licitud de participació a la rua.
3.- Sol·licitud de participació
Les entitats i/o persones físiques interessades a optar els premis del concurs de
comparses de Carnaval hauran d’inscriure’s com a participants al concurs de comparses
de Carnaval que es fa durant la rua de Carnaval
El termini per inscriure’s a la rua serà del 5 al 16 de febrer a l’estanc Margarit i via correu
electrònic a comiteantifac@gmail.com
4.- Procediment, jurat i criteris de valoració.
Aquest procediment es desenvoluparà en competència competitiva. El jurat, secret i
anònim, format per 5 persones desvinculat de l’Ajuntament i del Comitè de l’Antifaç i que
no formarà part de cap comparsa inscrita.
Durant el desenvolupament de la rua, el jurat valorarà i puntuarà sobre 10 i per separat els
criteris de “disfressa més elaborada” i “posada en escena durant la rua”. Dels dos resultats
obtinguts a la valoració se’n farà una mitjana i el nombre resultant serà la qualificació de la
comparsa, essent les guanyadores les que més punts obtinguin.
Aquest veredicte s’entendrà provisional i haurà de ser ratificat per decret d’Alcaldia. En
cas que el decret d’Alcaldia s’aparti de la decisió del jurat, haurà de ser motivadament.
5.- Premis.
Hi haurà tres premis, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3020/334201/48004 Subv. i
convenis entitats per acció cultural, segons la classificació i pels imports següents:
Primer premi:
400 €.
Segon premi:
250 €.
Tercer premi:
100 €.
L’Ajuntament farà efectiva la dotació econòmica que correspongui a cada guanyador en
un sol lliurament, una vegada l’acord estigui aprovat per decret.
6.- Òrgan instructor i resolució
L'òrgan instructor del procediment, que tramitarà l'expedient, a partir de l’acta del jurat és
el Negociat de Cultura de l’Ajuntament de Molins de Rei. La tramitació dels expedients i la
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seva resolució s'efectuarà segons es disposa a l’Ordenança reguladora de la concessió
de subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei.
7.- Normes generals de desenvolupament de l’activitat.
1. L’ordre de sortida de la rua serà segons determini l’Organització del Comitè de
l’Antifaç
2. No es pot utilitzar cap tipus d’animal com a complement de la disfressa i/o
acompanyant la rua.
3. Qualsevol incidència no reflectida en aquestes bases serà resolta per l’Ajuntament de
Molins de Rei.
8.- Règim jurídic
En tot allò no previst en aquesta convocatòria és d’aplicació el que estableixen
l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei,
aprovada inicialment pel Ple Municipal en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, i
publicada integrament al BOPB de 15 de febrer de 2018, i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.
Les bases estan disponibles al web www.molinsderei.cat, així com a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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