
 

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió 
de 12 de febrer de 2018, ha aprovat les bases reguladores del Concurs de 
disfresses de Carnaval 2018.

D’acord amb el  previst  a l’art.  124.2 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny, pel  qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, es publica el text 
íntegre de les bases.

BASES  DEL  CONCURS  DE  DISFRESSES  DE  CARNAVAL  DE  LES  BORGES 
BLANQUES 2018.

1. El dia 17 de febrer de 2018, l’Ajuntament de les Borges Blanques i la Comissió de 
Festes de les Borges Blanques, organitzen la Festa de Carnaval 2018.

2. En el marc d’aquesta festa, s’organitza un concurs de disfresses.

3. El concurs de disfresses, es dura a terme en el transcurs de la tarda-vespre, del 
dissabte, 17 de febrer de 2018, durant la rua, en l’horari establert a la programació 
que es publicarà al web de l’Ajuntament.

4. Podran participar en el concurs totes aquelles persones que duguin una disfressa 
elaborada i que participin a la rua de carnaval, ja sigui individualment o formant  
part d’un grup o comparsa.

5. S’estableixen, tres premis a les millors disfresses a criteri del Jurat:
 Primer premi: 379,75 €
 Segon premi: 253,17 €
 Tercer premi: 126,59 €

6. A efectes de concurs, es valorarà: el disseny i la vistositat artística, l’elaboració, 
l’originalitat de la disfressa i el maquillatge o complements que l’acompanyin.

7. El  jurat  estarà  format  per  membres  representants  de  les  diferents  entitats 
associatives del municipi, presents a la festa i el seu veredicte serà inapel·lable. 

El jurat estarà facultat per decidir sobre aquells aspectes que no estiguin recollits 
en les presents bases i la seva decisió serà inapel·lable. 
Durant la rua, el jurat es dedicarà a valorar les disfresses. Els membres del jurat no 
aniran identificats per mantenir el seu anonimat durant l’observació.

8. El  veredicte del  jurat  es farà  públic  al  Pavelló  municipal,  després del  sopar de 
carnaval i acte seguit es farà l’entrega dels premis. Els membres del jurat tenen la 
potestat de declarar una categoria deserta.

 



 

9. L’Organització es reserva el dret d’admissió en el recinte, i per tant, en el concurs, 
de qualsevol persona disfressada que atempti contra el respecte a la dignitat de les 
persones i/o col·lectius socials o ètnics, així com també de totes aquelles persones 
que no es comportin cívicament.

10. Les imatges que enregistri l’Organització durant el transcurs dels actes programats 
podran ser publicades per l’Ajuntament de les Borges Blanques per a elaborar 
material gràfic relatiu a la promoció de les festes del municipi.

11. La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Les Borges Blanques, 12 de febrer de 2018
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