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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE PREMIS DEL CONCURS DE LA RUA I DEL BALL DE
DISFRESSES DE CARNAVAL PER A L'EXERCICI 2020
Es fa públic pel coneixement general que en la Junta de Govern Local 2020/16, de 16
d’abril de 2020, s’han adoptat els acords que es transcriuen a continuació, en relació amb
l’esmentada convocatòria:
Primer.- Obrir la convocatòria per a la concessió de premis del concurs de la rua i del ball
de disfresses de Carnaval per a l'exercici 2020, d’acord amb l’ordenança per a la
concessió de premis com a resultat de la participació en els concursos dels actes festius i
culturals organitzats per l’Ajuntament de Berga.
Segon.- Establir el termini de presentació de les sol·licituds amb caràcter retroactiu, des
del 10 de febrer a les 11h fins al 21 de febrer a les 13h de 2020 en el cas del concurs de la
rua i des del 22 de febrer a les 23h fins al 23 de febrer a les 2h de 2020 en el cas del
concurs del ball de disfresses, atès que fins la data de 5 de març de 2020 l’ordenança es
trobava en la fase d’aprovació inicial si bé en data de 22 de febrer de 2020 es va celebrar
el concurs de la rua i del ball de disfresses de Carnaval que regula l’esmentada ordenança.
Tercer.- Establir la forma de presentació de les sol·licituds única i exclusivament a través
del formulari específic per aquesta finalitat i a través de la pàgina web municipal
(http://www.ajberga.cat/ajberga/noticies/detall.php?apartat=133&noticia=2363).
Quart.- Establir la següent dotació econòmica de les categories dels premis, per un import
total de 5.200€:
RUA

Millor Carrossa

Millor Animació

1r premi
2n premi
3r premi

1.000€
750€
500€

500€
400€
300€

BALL DE DISFRESSES
Premi únic

Millor
Comparsa Adulta
400€
300€
200€

Millor disfressa individual o
en grup de fins a tres persones
100€

Millor
Comparsa Infantil
300€
200€
100€

Millor disfressa en grup de
quatre o més persones
150€

Cinquè.- Establir que els premis es faran efectius a través de l’aplicació pressupostària
1.33800.48101 del pressupost general d’aquesta corporació.
Sisè.- Establir els següents criteris de valoració per a concedir els premis, puntuant
cadascun en una escala del 0 al 10 o del 0 al 5, segons el cas:

77745375Q
MONTSERR
AT
VENTUROS
(R:
P0802200F)

Millor Carrossa
Originalitat de la idea
Posada en pràctica de la idea (els elements tècnics ajuden a plasmar la idea)
Treball i elaboració (dimensió i detall)
Interacció dels membres del grup amb la carrossa i amb el públic
Puntuació màxima total: 0-40 punts
Millor Animació
Originalitat de la idea
Treball i elaboració de la carrossa (dimensió i detall)
Treball i elaboració de la disfressa o vestuari
Coreografia

0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 5 punts
0 - 5 punts
0 - 10 punts

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA - Tel. 93 821 43 33 Fax 93 821 17 87 - e-mail: berga@ajberga.cat

AJUNTAMENT DE BERGA

Muntatge musical
Interacció dels membres del grup entre ells i amb el públic
Puntuació màxima total: 0-50 punts
Millor Comparsa Adulta
Originalitat de la idea
Treball i elaboració de la disfressa o vestuari
Treball i elaboració dels complements de la disfressa o vestuari
Interacció dels membres del grup entre ells i amb el públic
Puntuació màxima total: 0-40 punts
Millor Comparsa Infantil
Originalitat de la idea
Treball i elaboració de la disfressa o vestuari
Treball i elaboració dels complements de la disfressa o vestuari
Interacció dels membres del grup entre ells i amb el públic
Puntuació màxima total: 0-40 punts
Millor disfressa individual o en grup de fins a tres persones
Originalitat de la idea
Treball i elaboració de la disfressa o vestuari
Treball i elaboració dels complements de la disfressa o vestuari
Interacció dels membres del grup entre ells i/o amb el públic
Puntuació màxima total: 0-40 punts
Millor disfressa en grup de quatre o més persones
Originalitat de la idea
Treball i elaboració de la disfressa o vestuari
Treball i elaboració dels complements de la disfressa o vestuari
Interacció dels membres del grup entre ells i amb el públic
Puntuació màxima total: 0-40 punts

0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts

S’aplicaran les següents penalitzacions sobre la puntuació màxima total obtinguda, en el
cas que per part de l’organització o el jurat s’observi alguna de les següents conductes,
que té com a objectiu millorar el desenvolupament de la rua:
La posada en escena de la coreografia (incloent la música) és superior a tres minuts
La distància entre comparses/carrosses és superior a tres minuts
Ostentació del consum d’alcohol o altres substàncies com estupefaents

10%
10%
10%

En cas d’empat en la puntuació màxima obtinguda per dos grups o persones participants
que aspiren al mateix premi, es realitzarà, per part del jurat, una nova puntuació fins a
aconseguir el desempat. En el cas que s’hagin aplicat penalitzacions en algun dels dos
casos, aquest criteri prevaldrà per fer el desempat a favor del grup o persona que no hagi
obtingut penalitzacions o n’hagi obtingut el menor percentatge.
Cada comparsa, carrossa, grup o persona participant només podrà obtenir un premi. En
cas que fos mereixedora de més d’un premi, se li concedirà el de major import econòmic.
Setè.- Establir la següent composició del jurat qualificador estàtic del concurs de la rua,
que en l’actual convocatòria s’ubicarà a l’edifici de Cal Calderer (ronda Moreta), i del jurat
itinerant, així com del ball de disfresses:
JURAT QUALIFICADOR CONCURS DE LA RUA
NOMS I COGNOMS
PERFIL
Roser Valverde Lojo
Regidora de Festes
Eva Garcia
Àmbit Belles Arts
Josep Guzmán
Àmbit Disseny i Fotografia
Natalia Ovit
Àmbit Moda
Vanessa Espelt
Àmbit Perruqueria i Maquillatge
Rosanna Camprubí
Àmbit Espectacle
Josep M. Puig
Àmbit Belles Arts
Oda Sales
Àmbit Moda
Albert Sant
Àmbit Disseny i Fotografia
Gemma Edo
Àmbit Disseny i Fotografia
Marta Planas Vilafranca
Tècnica de Participació ciutadana i Festes
JURAT QUALIFICADOR BALL DE DISFRESSES

CÀRREC
Presidenta
Vocal Jurat estàtic
Vocal Jurat estàtic
Vocal Jurat estàtic
Vocal Jurat estàtic
Vocal Jurat estàtic
Vocal Jurat itinerant
Vocal Jurat itinerant
Vocal Jurat itinerant
Vocal Jurat itinerant
Secretària
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Roser Valverde Lojo
Isaac Santiago Vilardaga
Janina Vilana Arisó
Marta Planas Vilafranca

Regidora de Festes
Regidor de Joventut
Tècnica de Joventut
Tècnica de Participació ciutadana i Festes

Presidenta
Vocal
Vocal
Secretària

Vuitè.- Establir el termini de resolució de les sol·licituds amb caràcter retroactiu, el 22 de
febrer a partir de les 21h de 2020 en el cas del concurs de la rua i el 25 de febrer a partir
de les 11h de 2020 en el cas del ball de disfresses, atès que fins la data de 5 de març de
2020 l’ordenança es trobava en la fase d’aprovació inicial si bé en data de 22 de febrer de
2020 es va celebrar el concurs de la rua i del ball de disfresses de Carnaval que regula
l’esmentada ordenança i posterior deliberació del jurat qualificador.
Novè.- Establir que la forma de resolució de les sol·licituds es realitzarà mitjançant acord
de la Junta de Govern Local, posteriorment a la proposta de resolució del jurat qualificador
i que constarà en l’expedient.
Desè.- Publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler
d’edictes, a la seu electrònica de l’Ajuntament de Berga i a la Base Nacional de Datos de
Subvenciones (BNDS) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Onzè.- Peu de recursos.
Actes que posen fi a la via administrativa:
“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant
l’Alcaldia d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar
des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia
següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la
desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar de nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs
interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.
D’acord amb el Real Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, disposició addicional octava, sobre l’ampliació del termini
per recórrer, el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per a instar qualsevol altre
procediment d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixin d’acord amb el
previst en les lleis, en qualsevol procediment del què puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen
per l’interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat
d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des de la notificació de l’actuació
administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. L’anterior
s’entén sense perjudici de la eficàcia i l’executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació”.

Montserrat Venturós Villalba
Alcaldessa
Berga, 17 d’abril de 2020

