BASES QUE REGIRAN LA SELECCIÓ I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR
PRIVAT DE LA CREACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL PERSONATGE DE LA FESTA MAJOR DE SANT
CELONI 2016

INTRODUCCIÓ I CONTEXT
Dins la Festa Major de Sant Celoni s’hi troben tot tipus d’activitats sempre amb una gran
participació. L’eix d’animació és el Corremonts , que és un conjunt de proves on dues colles, la
dels Montnegres i la dels Montsenys han d’anar guanyant punts. S’endu el Corremonts la colla
que n’aconsegueixi més.
Per tal de poder dinamitzar i arribar a tota la gent que participa a les diferents activitats que
es duen a terme durant els dies de Festa Major, cal un presentador/a, que anima la Festa i és la
veu de l’organització.
Aquest personatge ha de tenir tota la informació referent al funcionament i normes de totes
les proves del Corremonts, sempre compte amb el suport del personal de l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Sant Celoni i és del tot clau pel bon funcionament de la Festa en general i més
encara de les activitats puntuables, on sempre hi calen explicacions clara i precisa.
En anteriors edicions, de la Festa Major de setembre de Sant Celoni, hem comptat amb l’ajuda
d’alguns personatges com:
•
•
•

El Senyor Monts, un personatge un pèl estrafolari, divertit i simpàtic, que pertanyia
tant al Montnegre com al Montseny,.
La Senyoreta Muntanyetes, neboda del Senyor Monts, que venia a visitar el seu tiet i,
de pas, a buscar parella... segueix soltera...però amb molta gràcia i carisma.
El Senyor Baró de Pam i Mig, amic de la Senyoreta Muntanyetes i gran coneixedor de
les “bones maneres”, que ens ha acompanyat en la darrera Festa Major.

BASES DEL CONCURS:
1. OBJECTIU
L’objectiu d’aquest concurs és seleccionar la proposta de creació del personatge de la Festa
Major de Sant Celoni 2016 i la seva representació, de forma que sigui la veu i animació de dita
festa.
D’acord amb l’article 20.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual
s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP), es tracta d’un
contracte privat que té per objecte la creació i interpretació artística i literària o espectacles
recollits en la categoria 26 de l’annex II de la mateixa llei.
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El contracte privat per adjudicació de contracte menor es regirà per la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP) i les seves disposicions de desenvolupament i, supletòriament, les
restants normes de dret administratiu i, en el seu cas, les normes de dret privat.
El procediment que s’aplica és el contracte menor, atès que la naturalesa de la prestació
contractual s’adequa a allò que es preveu als articles 23.3 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011 de 14 de novembre.

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
El concurs és de caràcter obert i públic. Poden presentar‐s’hi tant persones físiques com
jurídiques que tinguin plena capacitat d’obrar i que no concorrin en cap de les prohibicions de
contractar taxades en l’article 60 del Reial Decret 3/2011 de la llei de contractes del sector
públic i que tinguin plena capacitat d’obrar.
En el cas de les persones jurídiques acreditaran la capacitat d’obrar mitjançant la inscripció en
el Registre mercantil, quan aquesta inscripció sigui un requisit necessari per a la validesa de la
seva constitució, i el seu objecte social comprengui la prestació en què consisteix la present
contractació menor.
En el cas de les persones físiques, han de complir amb tots els requisits necessaris per actuar
com autònoms o categoria semblant, i ha de tenir capacitat per facturar.
L’acreditació que el participant no incorre en cap de les prohibicions de l’article 60 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, que té plena capacitat d’obrar, i la resta de
requisits establerts per a les persones jurídiques i físiques, haurà de constar en una declaració
responsable que caldrà adjuntar escanejada a la proposta presentada.
Els participats assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Sant Celoni del contingut
de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no compliment de
les mateixes significarà la desqualificació immediata.
L’Àrea de Cultura i Educació d’aquest Ajuntament li facilitarà les dates i els horaris d’actuació i
tot el suport tècnic que faci falta.
Cal tenir en compte que el personatges seleccionat haurà de treballar:
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1. Reunions prèvies a la Festa Major. Per tal d’acordar les funcions del personatge, les
actuacions que haurà de fer durant els dies de Festa Major, els horari, les normes de
les proves i l’organització de la Festa.
2. Durant la Festa Major, seguir l’horari acordat de les activitats que convé dinamitzar.
3. En acabar la Festa Major. Valoració.

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES PROPOSTES
Els participants en el concurs hauran de presentar un vídeo, d’una durada entre 2 i 4 minuts,
on el personatge caldrà que expliqui:
1. Qui és, breu presentació de si mateix. Si té o no relació amb els personatges d’altres
edicions de la Festa Major.
2. Una prova de Corremonts, tot simulant estar a d’alt d’un escenari i tenir mil persones
al davant aspectants a les seves instruccions.
El jurat farà una primera selecció a partir dels vídeos enviat i escollirà tres o quatre finalistes.
Les persones seleccionades passaran la segona part del càsting, que consistirà en una posada
en escena el dissabte 14 de maig, a la plaça de la Vila. En aquest acte públic, cada finalista
disposarà d’un màxim de cinc minuts per presentar al personatge que representa i simular el
tret de sortida de Festa Major.
Un cop s’hagi fet aquesta segona prova, el jurat determinarà el guanyador.

4. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
- El termini de presentació de propostes finalitzarà el dia 22 d’abril de 2016 a les 14 h. Cada
proposta s'ha de presentar omplint el formulari www.santceloni/formularis on caldrà
adjuntar els textos i vídeo que s’hi detallen (fotografies i breu presentació escrita del
personatge i vídeos pertinents).
- La primera selecció, a través dels vídeos, es farà abans del dia 29 d’abril
- La segona prova, en la qual hi participaran els finalistes, es realitzarà el 14 de maig, a les 6
de la tarda, a la plaça de la Vila
- La data límit perquè el jurat elevi a l’alcaldia la proposta de resolució del concurs d'idees
serà el 23 de maig de 2016. En el termini màxim de 8 dies següents a aquesta data, es
notificarà la resolució a l'autor de la proposta guanyadora.

5. JURAT
La selecció del personatge guanyador la farà un Jurat designat per l’Ajuntament que estarà
constituït per persones físiques independents dels participants.
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La composició del jurat, d’acord amb l’article 14 de la Llei 26/2010, de regim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, estarà composat per:
‐ Un president que serà el regidor de l’Àrea de Cultura i Educació. En cas d’empat, el
president del jurat disposarà de vot de qualitat.
‐ Un secretari, que serà la directora de l’Àrea de Cultura i Educació la qual aixecarà
actes de les sessions de treball del jurat.
‐ Dos tècnics municipals, vinculats a l’àmbit de cultura i comunicació.
‐ Dos representants de la comissió de seguiment de FM 2016.
‐ Dos representants de l’àmbit artístic i cultural del municipi.
Les funcions del president estan recollides a l’article 23 de la Llei 30/1992, 26 de novembre i
les funcions del secretari a l’article 25 de la mateixa llei.
Les competències assignades al jurat són les que s'indiquen a continuació:
‐
‐
‐
‐

La valoració del personatge presentat (valorant la imatge, vestuari, posada en escena,
dots d’improvisació, dicció, etc.).
Rebutjar i excloure del concurs la proposta presentada que incompleixi els requisits i
les condiciones establertes en aquestes bases.
La interpretació de les presents bases i la resolució de les qüestions que puguin sorgir
amb motiu del concurs.
Designar el guanyador del concurs.

El funcionament del Jurat s'ajustarà al que preveu el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment
administratiu comú.

6. PREMI – IMPORT D’ADJUDICACIÓ
L’import d’adjudicació tindrà la denominació de premi, sense que aquesta desvirtuï la seva
naturalesa de preu del contracte i l’aplicació del seu corresponent règim contractual
administratiu vigent.
El premi és únic i s’atorgarà al guanyador del concurs per part de l’Ajuntament de Sant Celoni.
La persona escollida treballarà representant aquest personatge els dies de la Festa Major de
Sant Celoni del 2016. El cost màxim del contracte, IVA exclòs, serà de 2.500€ (s’estima 500€
de preparació del personatge i del vestuari; 10 hores de treball previ a la FM, 50 hores de
treball durant la FM i 3 hores posteriors).
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7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES
El jurat adoptarà les decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que
determini, que, en tot cas, s'hauran de centrar en la qualitat de la proposta i en el seu valor
comunicatiu.
Els criteris de valoració de les propostes presentades són els següents i es valorarà els
diferents conceptes donant una màxima puntuació de 100 punts, dividits de la següent forma:
Descripció

Puntuació

Presentació del personatge ( to de veu amable, comunicador, entenedor, Fins a 30 punts
focalitzat al públic, vestuari elaborat i adequat al personatge, etc)
Ús adequat de la llengua

Fins a 20 punts

La improvisació, la facilitat de comunicació, etc

Fins a 20 punts

Proposta original, innovadora i inèdita

Fins a 30 punts

8. RESOLUCIO
Una vegada el Jurat ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, amb expressió de la
classificació en què han quedat les propostes presentades, l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant
Celoni, formularà la corresponent Resolució d’atorgament, la qual serà notificada a
l’adjudicatari. El resultat serà publicat a la web municipal, respectant la normativa de protecció
de dades personals, i comunicada al guanyador a través de qualsevol de les formes establertes
en la Llei 30/1992, de 26 novembre, de regim jurídic de les administracions publiques i del
procediment administratiu comú.
En la resolució es farà constar la classificació de les propostes presentades.
A través de la participació en aquestes bases, s’autoritza a l’Ajuntament de Sant Celoni a
difondre el nom del guanyador i la seva proposta presentada.
L’Ajuntament de Sant Celoni donarà instruccions al guanyador per posar‐se en contacte i
facilitar les seves dades personals i altres que consideri necessàries. En aquest sentit,
l’Ajuntament es reserva el dret d’excloure del concurs les propostes guanyadores dels autors
amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir aquesta informació, i la possibilitat de
contractar a la persona que hagi presentat la següent oferta millor classificada.
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El contractista respondrà dels danys i perjudicis que poguessin causar‐ne a tercers i als mitjans
que posi a la seva disposició l’Ajuntament durant l’execució del contracte.

9. PAGAMENT
Pel que fa el regim de pagament, el guanyador té dret a l’abonament de la prestació realitzada
en els termes que estableix l’article 216 del TRLCSP, d’acord amb el preu del contracte (premi).
Un cop presentada la corresponent factura, que s’haurà d'aprovar per l'òrgan competent un
cop comprovada la conformitat del servei, l’Ajuntament abonarà el preu dins del 30 dies
següents a la data d’aprovació d’aquesta.

10. DRETS DE PROPIETAT INTEL∙LECTUAL
La persona seleccionada no podrà representar el personatge de Festa Major de Sant Celoni
fora dels dies de la Festa si abans no s’ha acordat amb l’Ajuntament de Sant Celoni.

11. PROTECCIO DE DADES
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de
l’Ajuntament així per al seu tractament informàtic.

12. ACEPTACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS
La presentació a aquest concurs implica, per part de les persones concursants, el coneixement
i acceptació íntegra de les presents bases. Els aspectes no previstos o regulats, així com la seva
interpretació en cas de dubte i d'altres qüestions suscitades a resultes d'aquest concurs, seran
resoltes exclusivament pel jurat, gaudint els seus acords de la presumpció d'interpretació
autèntica de les presents bases.
En cas de necessitat d’interpretació del contracte, decidirà l’Alcalde de la Corporació, prèvia
audiència al contractista.
En tot allò que no hagi estat previst en les presents bases, serà d’aplicació per a la preparació i
adjudicació del present contracte el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre i resta
de normativa contractual concordant, i per al seus efectes i extinció, la normativa de dret
privat que resulti aplicable.
Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Celoni a
través del telèfon 93 864 12 13 o bé escrivint un correu electrònic a cultura@santceloni.cat .
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