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Anunci 
Procediment: Bases de la Rúa de Carnaval de Lloseta 2019

 

ANUNCI

 

Es fa sabre pel general coneixement que la Junt de Govern Local del dia 30 de gener de 2019 ha 
procedit a aprovar per unanimitat dels seus membres el següents acords:

PRIMER.- Aprovar les bases de la Rúa Carnaval de Lloseta 2019 amb el següent literal:

BASES PARTICIPACIÓ RUA CARNAVAL LLOSETA 2019 DISPOSICIONS 

GENERALS

1. Totes  les  carrosses  i  comparses   que  vulguin  concursar  s’hauran  d’inscriure  a 

l’Ajuntament de Lloseta de dia 18 de febrer fins a dia 28 de febrer de 2019.
2. Totes  les  carrosses  i  comparses  inscrites  hauran  de  dur  el  número  facilitat  per 

l’Ajuntament a un lloc visible, al principi de la carrossa i comparsa. El número de 

la carrossa o comparsa es recollirà el dissabte 2 de març al matí de 9 h a 12.30 h a 

l’Ajuntament de Lloseta.
3. Podran participar-hi tots els nins i nines, joves i adults de qualsevol edat.
4. Tots  els  menors  de  12  anys  que  vagin  damunt  una  carrossa  hauran  d’anar 

acompanyats d’un adult. El no compliment d’aquesta norma farà responsable els 

adults de la carrossa.
5. Totes les carrosses i comparses que vulguin participar hauran d’estar formades per 

com a mínim per 15 persones.
6. La concentració tendrà lloc a l’Ermita del Cocó a les 15:00 h. Es prega màxima 

puntualitat. En cas de fer tard, es restaran punts de la classificació final.
7. No podran concursar les carrosses o comparses no inscrites a l’Ajuntament dins el 

termini determinat.
8. S’han d’especificar els metres lineals, altura i amplada de la carrossa i el nombre 

aproximat de participants. 
9. S’haurà d’especificar si  s’utilitzarà música o instruments com a animació.
10. Les aturades per fer espectacle seran d’un màxim de 3 minuts. Si no es compleix el 

temps límit el grup serà penalitzat. Es podrà fer un màxim de 4 aturades en tot el 

recorregut.
11. No es permetrà l’assistència d’animals.

Ajuntament de Lloseta

C/ Pou Nou, 3, Lloseta. 07360 (Illes Balears). Tel. 971514033. Fax: 971519432



 

12. La comissió municipal de festes anomenarà un  jurat popular, que serà publicat a les 

xarxes  socials  i  al  tauler  d’anuncis  dia  15  de  febrer,  així  com  els  criteris  de 

puntuació.
13. El jurat podrà declarar deserts els premis si, segons el seu parer, la qualitat de les 

carrosses o comparses no els mereixen. La desqualificació suposarà la no obtenció 

de cap bonificació o premi.
14. El resultat de la votació es donarà a conèixer públicament a la plaça d’Espanya, una 

vegada  acabada  la  desfilada.  El  dilluns  següent  es  publicarà  el  resultat  de  les 

votacions a les xarxes socials.
15. L’Ajuntament de Lloseta habilitarà un espai (esplanada del Cocó pel carrer Frederic 

Chopin) per a que les carrosses i comparses deixin la resta de carrossa o comparsa i 

així deixem el poble net. Si es troba alguna resta de carrossa o comparsa d’algú, es 

podrà multar al responsable.
16. Per poder estar inscrits correctament, s’ha de portar la següent documentació del 

vehicle, si n’és el cas: carnet de conduir del conductor, fitxa tècnica del vehicle i 

assegurança  del  vehicle,  a  més  d’una  declaració  jurada  que  el  conductor  no 

abandonarà el vehicle ni consumirà alcohol durant el recorregut.
17. Es prohibeix qualsevol tipus de maquinària elevadora.
18. Tots els participants seguiran les instruccions de qualsevol agent de l’autoritat, sinó 

seran penalitzats.

La participació a aquest concurs suposa l’acceptació de les presents bases en tots els 

seus punt. El no compliment de les bases eximirà l’ajuntament de tota responsabilitat. 

PREMIS A CARROSSES I COMPARSES

 CARROSSES                                                                    COMPARSES 

1r premi 800€                                                    1r premi 450€                        
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2n premi 650€                                                    2n premi 350€

3r premi 550€                                                    3r premi 250€

4t premi 400€                                                    4t premi 150€

SEGON.-  Aprovar la despesa per les quanties dels premis anteriors.

TERCER.-  Donar publicitat de les presents bases mitjançant la publicació de les mateixes al 
tauler d’anuncis físic i electrònic d’aquesta Corporació.

Lloseta 30 de gener de 2019

El Batle,
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