
 

Anunci 

 

Mitjançant aquest escrit us notifico que l’Alcaldia-Presidència, en data 18 de juny de 2015, ha 
dictat la següent resolució, de la qual, l’extracte és el que segueix: 
 

“Número de decret: 2015_06_18-04 

 

 

Assumpte: Aprovació de les bases del concurs de colles disfressades i carrosses de la 

Festa dels Barris. 

 

Vist que dins els actes de la Festa dels Barris es porta a terme la rua de lluïment de disfresses i 

carrosses. 

 

Atès que aquesta rua de lluïment se’n desprèn un concurs de carrosses i de disfresses, per la 

qual cosa, s’han redactat unes bases que hauran de regir aquest concurs. 

 

Vist el contingut de les Bases del Concurs de colles disfressades i carrosses organitzat per part 

de l’Ajuntament de Riudoms: 

 

1. La Rua de lluïment i el concurs de colles disfressades i carrosses està organitzat per la 

Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Riudoms, conjuntament amb l’Associació 

de la Festa dels Barris de Riudoms integrada per les Comissions de cada barri. 

2. En prenen part tots aquells barris que participen de la Rua de la Festa dels Barris de 

Riudoms, organitzats en colles disfressades amb o sense carrossa. S’entén per 

carrossa el conjunt de vehicle tractor amb permís de circulació i assegurances en 

vigència, amb o sense remolc homologat i amb permís de circulació i assegurances en 

vigència, conduïts per un xofer amb carnet de conduir oportú. En qualsevol cas, les 

Comissions de cada barri de la Festa dels Barris, de forma conjunta, decidiran la 

participació d’un barri sense carrossa. Cada barri només podrà presentar un motiu o 

tema de disfressa. 

3. El tractor que s’utilitzi per poder portar les carrosses, haurà de disposar de les 

assegurances legals adients.  

4. La colla dels quintos amb o sense carrossa, podrà participar-hi equiparant-se a la dels 

barris i regint-se per aquestes mateixes bases. 

5. L’Associació de la Festa dels Barris de Riudoms i, per extensió, totes les persones 

participants a la rua, es comprometen a seguir en tot moment les instruccions de 

l’Ajuntament de Riudoms. 

6. No s’acceptarà cap carrossa amb equip de so independent.  

7. Cada colla haurà de tenir un responsable designat expressament amb responsabilitats 

assignades per l’Ajuntament de Riudoms. 

8. Les carrosses hauran de: 

a. Portar en un lloc visible el núm. d’identificació assignat. 

b. Portar al vehicle la documentació dels vehicles i les assegurances. 

c. Respectar en tot moment les normes de circulació vigents. 



d. Mantenir una distància de seguretat amb els vehicles del davant. 

e. No fer cap acció que detingui el ritme de la Rua de barris. 

f. No podran fer marxa enrere en cap moment de la rua, per la perillositat que 

aquesta maniobra suposa. 

9. L’ordre de sortida el determinarà l’Ajuntament de Riudoms segons el criteri que s’hagi 

establert. L’Ajuntament de Riudoms es reserva el dret de guardar els llocs de darrera 

de la rua per a les colles de fora del municipi o de qualsevol altre col·lectiu, si es donés 

el cas d’haver-n’hi. 

10. El Jurat, pel concurs de carrosses i disfresses, estarà format per una persona escollida 

de cada barri, per un representant dels quintos i per dos representants de l’Ajuntament.  

11. Es concediran premis a les tres colles disfressades amb més puntuació  i a les tres 

carrosses amb més puntuació, així com un premi per participació per a tots els barris 

no premiats. Es valorarà tant l’originalitat, realització, usos de material i caracterització 

dels components. 

12.  Les colles i carrosses inscrites podran optar a més d’un premi, però sempre de 

categories diferents. 

13. Pel que fa a la puntuació, cada membre designat votarà per tres carrosses i per tres 

disfresses: el primer amb 100 punts, el segon amb 50 punts i el tercer amb 20 punts, 

tant per carrosses com per disfresses. La resta de carrosses i disfresses no puntuades, 

quedaran amb 0 punts. 

14. Serà obligació del Jurat estendre una acta amb la resolució dels premis concedits i 

signada per cadascun els membres del Jurat. A l’acta, hi ha de constar el nom i 

cognoms del representant del barri que haurà de ser la mateixa que a posteriori reculli 

el premi. 

15.  La concentració de les carrosses serà el diumenge del cap de setmana de de la Festa 

dels Barris, a les 9.30 h a la Plaça de l’Arbre. L’inici de la Rua està fixat a les 10.00 h. 

16. El recorregut oficial de la Rua es decidirà en les reunions prèvies per mitjà de consens 

per part de l’Ajuntament de Riudoms i de l’Associació de la Festa dels Barris.  

17.  El veredicte del jurat es farà públic en un acte el mateix diumenge en què s’esdevingui 

la Rua, durant la mitja part del ball que es durà a terme al Recinte de Sant Antoni, 

durant el vespre. 

18.  El representant del barri que hagi guanyat algun dels premis, s’haurà de presentar 

entre els següents 15 dies, a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms, facilitant les 

seves dades per al lliurement del premi: Nom i cognoms, NIF, telèfon i adreça. No 

recollir els diners en el termini marcat, s’entendrà que es renuncia al premi. 

19.  La vàlua dels premis s’estableix de la següent manera: 

 

 



PREMIS A LES COLLES DISFRESSADES: 

1r. Premi colla disfressada dotat amb 250 € 

2n. Premi colla disfressada dotat amb 200 € 

3r: Premi colla disfressada dotat amb 150 € 

 

PREMIS A LES CARROSSES: 

1r. Premi carrossa dotat amb 250 € 

2n. Premi carrossa dotat amb 200 € 

3r: Premi carrossa dotat amb 150 € 

20.  La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. 

L’Ajuntament de Riudoms es reserva el dret d’alterar les bases. Si això es produís, 

s’anunciarà oportunament.  

21.  Per a la resolució de qualsevol divergència derivada del concurs, els participants 

hauran de dirigir-se a l’Ajuntament de Riudoms, que tindrà la facultat de resoldre-la 

amb caràcter inapel·lable. 

Per tot això, 

RESOLC: 

Primer.- Aprovar les Bases que regiran el concurs de disfresses i carrosses de la Festa dels 
Barris que cada any es porta a terme a Riudoms. 

Segon.- Publicar aquestes bases al taulell d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la 
Província. 

 
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a Riudoms, a divuit de juny de dos mil quinze. Signat: el Sr. 
Alcalde, Josep m. Cruset Domènech. La secretària interventora, Marta Cuesta García. 
Rubricat”. 
 
 
 
La secretària interventora, 
 
 
 
Marta Cuesta García 
Riudoms, 30 de juny de 2015 

 


