DECRET
Vista la necessitat d’establir uns criteris, per al correcte funcionament i bon
desenvolupament del Concurs de disfresses amb motiu del Carnaval 2017, i vistos els
informes corresponents, vinc en decretar el següent:
Primer.- Aprovar les bases que regiran el Concurs de disfresses del Carnaval 2017, que
es transcriuen a continuació:
BASES CONCURS DE DISFRESSES DE CARNAVAL 2017 A ARGENTONA
1. PARTICIPANTS I INSCRIPCIÓ. Podran participar al concurs del Carnaval totes les
persones i comparses que ho desitgin.
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1.2. Tots els participants que s’inscriguin en aquest concurs, hauran de recollir durant
la inscripció un número d’identificació.
2. LLOC DE CELEBRACIÓ DEL CONCURS. El concurs de disfresses tindrà lloc a La Sala
d’Argentona a partir de les 01.00 h, del dia 25 de febrer 2017 (nit del divendres 24 de
febrer).
3. JURAT i PUNTUACIÓ.
3.1. El Jurat estarà format per 5 membres designats per la Comissió de Carnestoltes.
3.2. Es puntuaran als participants tenint en compte: posada en escena, presentació,
grau de dificultat, caracterització, originalitat i animació.
4. CATEGORIES I PREMIS.
4.1. Les categories seran:
4.1.1. Categoria disfressa Individual, amb 1 premi de 75 €.
4.1.2. Categoria disfressa Comparsa (mínim 2 persones), amb 1 premi de 150 €.
4.2. Es reserva el dret de deixar deserta de premi una categoria.
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1.1. Els participants s'hauran d'inscriure a l'entrada de La Sala d’Argentona el mateix
dia del concurs, a partir de les 00.00h (nit del divendres 24 de febrer, matinada
del dia 25 de febrer) i fins a les 00.45, o just al començament del concurs. No es
pot participar sense inscripció prèvia.
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4.3. Una vegada acabat el concurs i feta la valoració del jurat, els designats com a
guanyadors dins de cada categoria rebran un Val que podran canviar per l’import
corresponent a les dependències de l’Ajuntament.
5. PUBLICITAT DE LA CONVOCATORIA. Les presents Bases es publicaran a la web
municipal (www.argentona.cat).
6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES. Pel fet de prendre part del concurs s' entén que els
participants accepten aquestes Bases, així com la resolució del Jurat.
7. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. Per a la resolució de qualsevol divergència derivada del
concurs els participants hauran de dirigir-se a l' Ajuntament d’Argentona, que tindrà la
facultat de resoldre-la amb caràcter inapel·lable .
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’import de 225 euros en concepte de premis del
concurs de disfresses carnaval Argentona 2017 amb càrrec a la partida 313-3382-48909
del vigent pressupost municipal.

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2017/204 - Data Resolució: 21/02/2017
Metadades

c24f2bb0d1f54ea29f55563fd417a6ed001

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

Quart.- Donar difusió de les bases aprovades a la web municipal.
Cinquè.- Notificar la present resolució als Serveis d’Intervenció i de TresoreriaComptabilitat als efectes oportuns.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Eudald Calvo Català.
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Tercer.- Aprovar el pagament a justificar a nom del
, per import de
225€ amb la finalitat de destinar-los a abonar els premis del Concurs de disfresses de
carnaval Argentona 2017.
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