
 
PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
 
 

APROVACIÓ DE LES BASES PER PARTICIPAR ALS CONCURSOS DE 
DISFRESES AL CARRER (INDIVIDUALS O PETITS GRUPS) I EN EL 
LLOC DE TREBALL DEL CARNAVAL 2022 
 
Vist l’informe emès pel Dinamitzador Cultural pel qual exposa que degut a la 
situació sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 s’ha procedit a 
suspendre la tradicional Rua de Carnaval però que s’ha considerat adient 
donar continuïtat als concursos de disfresses al carrer (individuals o petits 
grups) i en el lloc de treball del Carnaval 2022.  
 
Vist que cal procedir a l’aprovació de les esmentades bases. 
 
Vistes les Resolucions de l’Alcaldia de 25 de juny de 2019 i de 23 de març de 
2020, de delegació de competències a la Junta de Govern Local 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar les bases, contingudes en aquesta proposta, per a 
participar als concursos de disfresses al carrer (individuals o petits grups) i 
en el lloc de treball del Carnaval 2022. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització de despesa a càrrec de la partida 2022 10 
3380 22602. 
 
TERCER.- Fer difusió d’aquestes bases pels canals i suports propis de 
comunicació de l’Ajuntament.  
 

 
 
 

CARNAVAL 2022 
CONCURS DE DISFRESSES AL CARRER 

 (INDIVIDUALS O PETITS GRUPS) 
 

 
1r.- Podrà participar-hi qualsevol persona o grup de persones.  
 
S’estableixen dues categories: la Infantil per a persones de menys de 12 anys 
i la General per a aquelles persones que tinguin més de 12 anys, o en el cas 
d'un grup on hi hagi infants, més de la meitat d'aquest grup han de ser adults. 
En cas contrari, passaran a la Categoria Infantil. 
 
2n.- Cada persona o grup participarà amb una sola temàtica. 
 



3r.- El concurs tindrà lloc dissabte 26 de febrer d’11 a 13.30 h. 
 
4t.- Els premis seran dotats de la següent manera: 
 
 - Categoria Infantil: 
1r premi: Estada d’una nit amb entrada al Parc per a 4 persones a Port 
Aventura. 
2n premi: 4 entrades a Port Aventura.  
3r premi: 2 entrades a Port Aventura.  
 
En cas que els guanyadors d’aquesta categoria siguin un esplai el premi serà 
equivalent.  
 
- Categoria General: 
1r premi: 300,00€ 
2n premi: 165,00€ 
3r premi: 1 caixa de cava 
 
Els imports dels premis restaran subjectes a les retencions fiscals 
corresponents. En el cas d’entitats, grups o comparses que no disposin de 
CIF, el beneficiari del premi serà qui figuri com a responsable  a la butlleta 
d’inscripció. 
 
5è.- El Jurat serà itinerant, i es mourà per la plaça de l’Església, carrer de la 
Vila, carrer del Lleó, passeig Verdaguer, plaça de la Vila, carrer de Cervantes 
i carrer de Sant Pere. 
 
6è.- El Jurat serà en aquests llocs dins els horaris establerts en el punt 3 
d’aquestes bases. 
 
7è.- El Jurat prendrà nota de les dades personals (nom, DNI, adreça, telèfon 
i adreça electrònica) de les persones concursants per puntuar. 
 
8è.- El Jurat portarà un distintiu per poder ésser reconegut per les persones 
participants. 
 
9è.- Per concursar serà necessari presentar-se davant del Jurat un mínim de 
dues vegades amb una hora d’interval. 
 
10è.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic el dilluns 28 de 
febrer  
 
11è.- El concurs s’haurà de regir per les mesures sanitàries que en el seu 
moment siguin vigents en relació a la normativa Covid-19. L’Ajuntament es 
reserva el dret de modificar aquests bases per causes imprevistes i qualsevol 
canvi es comunicarà pels seus canals i suports propis de comunicació.  
 
 
 
 
 
 



CARNAVAL 2022 
CONCURS DE DISFRESSES EN EL LLOC DE TREBALL 

 
 

1r.- Podrà participar-hi qualsevol establiment de la vila. 
 
2n.- El Jurat valorarà el conjunt de l’establiment; tant les disfresses del 
personal com els elements d’ambientació i objectes del local. 
 
3r.- El concurs tindrà lloc durant el divendres dia 25 de febrer, de 10h a 1h 
del matí i de 4h a 7h de la tarda. En cas que l’establiment participant faci un 
altre horari comercial, aquest s’intentarà respectar. 
 
4t.- Les inscripcions podran fer-se personalment a El Puntet fins al dia 21 de 
febrer o bé on line a l’adreça de correu electrònic festes@lloret.cat. Per la 
inscripció serà imprescindible presentar la butlleta degudament emplenada.  
 
5è.- El jurat visitarà almenys una vegada cada establiment durant l’horari 
comercial. 
 
6è.- Els premis seran dotats de la següent manera: 
  
A.- Categoria General: 
- 1r premi:  430,00€ 
- 2n premi: 300,00€ 
- 3r premi:  215,00€ 
 
B.- Dependències Oficials: 
- 1r premi: 300,00€  
 
C.- Categoria Llar d’infants: 
- 1r premi: Trofeu 
- 2n premi: Trofeu 
 
Tots els grups participants rebran una subvenció de 120€ 
Només s’acceptarà una inscripció per centre escolar. 
 
Es lliurarà un diploma de record a tots els establiments participants que així 
ho sol·licitin.  
 
Els imports dels premis restaran subjectes a les retencions fiscals 
corresponents. En el cas d’entitats, grups o comparses que no disposin de 
CIF, el beneficiari del premi serà qui figuri com a responsable  a la butlleta 
d’inscripció. 
 
7è.- Només es pot participar en una categoria. 
 
8è.- És obligatori que els participants estiguin al seu lloc de treball/llar 
d’infants/dependència oficial en el moment en què el jurat visiti 
l’establiment/llar d’infants/dependència. En cas contrari, el participant serà 
desqualificat i no optarà ni als premis ni a les subvencions. 

mailto:festes@lloret.cat


 
9è.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic el dilluns 28 de 
febrer. 
 
10è.- El concurs s’haurà de regir per les mesures sanitàries que en el seu 
moment siguin vigents en relació a la normativa Covid-19. L’Ajuntament es 
reserva el dret de modificar aquests bases per causes imprevistes i qualsevol 
canvi es comunicarà pels seus canals i suports propis de comunicació.  
 

 
 
 

CARNAVAL 2022 - BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 

CONCURS DE DISFRESSES AL LLOC DE TREBALL 
 
 
Establiment: 
.......................................................................................................... 
 
Adreça: 
.......................................................................................................... 
 
Representant: 
.......................................................................................................... 
 
Adreça electrònica: 
.......................................................................................................... 
 
Telèfon: 
.......................................................................................................... 
 
Categoria: 
                                                                          
General                                                                                  
Dependències Oficials                                                                 
Llar d’infants                                
 
 
 
Horari comercial: ............................................ Núm. persones 
........................ 
 
 
El representant disposa de fitxa de creditor: 
 
Sí  
 
No  
 

 



Declaro que he llegit i acceptat les bases del concurs.  
 
Lloret de Mar, ................ de............................ de 2022 
 
 
(Signatura del representant)        
 
 
 

 


