
Ajuntament de Porreres

Expedient núm. 171/2023

Aprovació Bases «Concurs de Disfresses de Sa Rua Porreres 2023»

RESOLUCIÓ DE BATLIA

Considerant els articles 25.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim  
Local i 29. 2 y) de la  Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 
el municipi exerceix competències en matèria d’oci, desenvolupament d’activitats i cultura, 

Atès la voluntat d’aquest ajuntament de celebrar la Rua 2023 i realitzar un concurs de disfresses, 

En exercici  de  les  atribucions conferides  per  l’article  21.1.f)  i  s)  de  la  Llei  7/1985,  de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local. 

RESOLC

PRIMER.  Aprovar les següents Bases per la concessió dels premis del concurs de disfresses de sa 
Rua de Carnaval de Porreres 2023: 

“BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES DE SA RUA PORRERES DE 2023

PRIMERA.- OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la inscripció,  la participació,  el  desenvolupament,  la 
concessió i la quantia dels premis econòmics del concurs de disfresses de sa Rua de Carnaval, que se  
celebrarà el dissabte 18 de febrer de 2023 a les 17.30h (o un altre dia per determinar en cas que  
s’ajorni per causes meteorològiques o de força major).  D’aquesta manera es vol promoure que els 
veïnats i veïnades s’impliquin de forma directa a la festa de la rua de Carnaval i gaudir-ne de manera 
conjunta. En cap cas es persegueixen finalitats retributives o compensatòries.

SEGONA.- INSCRIPCIÓ

Poden participar a sa Rua comparses de disfresses i s’hauran d’inscriure prèviament. La inscripció es 
podrà realitzar fins el dia 17 de febrer a les oficines de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.  
Telèfon: 971647221.

S’entén com a comparsa aquells  en què es componguin per un mínim de 5 persones i  hauran de 
nomenar entre els seus participants un representant, major d’edat, que serà el responsable de tot el que  
afecti a aquest grup.

A la inscripció de les comparses serà necessari detallar: les dades del representant de la comparsa, el  
número exacte de components del grup i sí la comparsa anirà acompanyada d’una carrossa.

TERCERA.- REQUISITS

Per poder optar als premis:
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1) S’haurà de recollir prèviament el número identificatiu de participació. Es recollirà a les oficines de 
l’Ajuntament  fins  dia  17  de  febrer  a  les  14:00h.  Durant  la  desfilada,  cada  comparsa  s’haurà  de  
col·locar segons el número identificatiu que se li ha assignat.

2) Els vehicles de les comparses i carrosses s'han de col·locar per ordre al carrer Dusai.

3) Els vehicles han de deixar un espai mínim entre ells perquè es col·loquin les comparses que els 
acompanyen.

4) Tant les comparses que es presentin amb carrosses com les comparses que no es presentin amb 
carrosses, hauran de fer el recorregut complet de sa Rua. Si no completen tot el trajecte, quedaran  
desqualificats (plaça del Molí de n'Amengual, carrer Donzella, carrer Sala, Avinguda Bisbe Campins i  
carrer Pou Florit).

QUARTA.- DIA I LLOC DE CONCENTRACIÓ

Sa Rua es celebrarà dissabte 18 de febrer. La concentració de sa Rua es farà a les 17:00 hores a la  
plaça del Molí de n’Amengual. Els participants es col·locaran per ordre, segons el número identificatiu 
i sempre respectant les indicacions dels responsables de l’organització, Policia local i protecció civil.  
S’han de respectar els possibles canvis que l’organització cregui oportuns per raons tècniques i/o de  
seguretat.

CINQUENA. CONDICIONS I SEGURETAT DELS VEHICLES I CARROSSES.

1) Tots els vehicles i remolcs hauran de comptar amb la documentació tècnica obligatòria (permís de 
circulació,  targeta d’inspecció tècnica i  assegurança obligatòria)  que podrà ser  comprovada per la  
Policia Local.

2) Els conductors dels vehicles hauran de comptar amb el permís de conduir en vigor. 

3) A les carrosses es prohibeix la utilització d’articles pirotècnics, bengales, espelmes o similars. El  
sistema d’il·luminació de les carrosses haurà de ser elèctric (bateries, generadors, presa del vehicle,  
etc) i haurà d’estar allunyat i protegit de materials combustibles o inflamables.

SISENA.- PREMIS

1. Premis de participació:

COMPARSA IMPORT

5 – 9 COMPONENTS 25 €

5 – 9 COMPONENTS + CARROSA 40 €

10 – 15 COMPONENTS 35 €

5 – 15 COMPONENTS + CARROSA 50 €

16 – 30 COMPONENTS 45 €

16 – 30 COMPONENTS + CARROSA 60 €

31 – 50 COMPONENTS 55 €

31 – 50 COMPONENTS + CARROSA 80 €

+ 50 COMPONENTS 75 €
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+ 50 COMPONENTS + CARROSA 100 €

SETENA.- JURAT

Els membres del jurat seran la Batlessa i un regidor de cada  grup polític, El jurat valorarà l’efectiva  
participació dels grups així com els criteris estètics, esperit de carnaval dels participants, incorporació 
musical,  coreografia,  vestuari,  grau  d’elaboració,  número  de  components,  originalitat  i  animació. 
Podrà declarar desert qualsevol d’aquests premis. 

VUITENA.- ENTREGA DE PREMIS

S’entregarà un val per l’import del premi al representant de la comparsa o carrossa.

Els premis seran lliurats a les oficines de l’Ajuntament a partir de dimarts 21 de febrer a la persona  
física representant de cada comparsa o carrossa.

Acceptació  de  les  bases:  la  participació  en  el  concurs  suposa  l’acceptació  d’aquestes  bases.  
L’organització es reserva el dret d’ajornar o suspendre la rua per causes climatològiques adverses.”

 

SEGON. Aprovar la despesa de 565,00 euros, a la qual ascendeix l'import de la subvenció a la despesa 
2023/01/338/22609.

TERCER. Publicar al tauler d’anuncis de la seu electrònica  i a la pagina web de l’Ajuntament. 

Porreres a la data de signatura electronica al marge

La Batlesa, 

Francisca Mora Veny
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