Concello de Xermade
Asunto: aprobación bases reguladoras e convocatoria dos premios do entroido de
Xermade 2021. Expte 9/2021.
Visto o expediente tramitado a proposta da Concellería de Cultura para a aprobación da
convocatoria premios do Entroido de Xermade 2021. Consta proposta da educadora familiar de
data 12/01/2021.
Visto o informe de intervención de fiscalización previa das bases, de data 12/01/2021, en
sentido favorable.
De acordo co artigo 11 da Ordenanza Xeral de Subvencións e considerando a atribución
concedida ao alcalde polo artigo 21.1 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de
Réxime Local (LBRL).
Vista a delegación de competencias efectuada pola Alcaldía na Xunta de Goberno Local no
referente ás subvencións (apartado d), mediante Decreto núm. 396/2019 (BOP nº 186 do
14/08/2019), elevo á Xunta de Goberno Local a seguinte proposta de acordo:
PRIMEIRO: Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria dos Premios do Entroido de
Xermade 2021 que se concretan como segue:
“PROPOSTA DE BASES REGULADORAS DO CONCURSO DE “ENTROIDO NA CASA”
XERMADE 2021
O tradicional concurso de disfraces de Entroido que se celebra habitualmente no pavillón en
Xermade, non poderá ser este ano debido á situación epidemiolóxica actual.
Desde o concello non queremos que a veciñanza se perda a celebración de Entroido, polo que,
propoñemos un formato distinto de concurso, rexido polas seguintes bases:
PRIMEIRA: Participación
O concurso será telemático, polo que, para participar, será necesario enviar ó Whatsapp da
Educadora familiar (678 744 178) o seguinte:


Nome da persoa participante (casos individuais) ou representante (no caso de
agrupacións), dirección, número de DNI e categoría á que se presenta.



3 fotografías e un vídeo (duración máxima: 90 segundos) onde se aprecie o disface
correctamente.



Certificado de conta da persoa participante ou representante.

O prazo de inscrición de participantes será desde o momento de publicación destas bases ata
o 15 de febreiro ás 14.30.
As fotografías e vídeos poderán ser publicadas nas RRSS e/ou na web do Concello de
Xermade.
SEGUNDA: Categorías
Establécense as seguintes categorías no concurso:
1ª. UNIDADE DE CONVIVENCIA: agrupación formada por persoas que conviven no
mesmo domicilio (mínimo dúas) e os seus disfraces garden unha unidade temática. Non é
necesario que participe a totalidade de residentes no domicilio.
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2ª. INDIVIDUAL: participantes a partir de 16 anos que concursen individualmente.
3ª. INFANTIL: participantes menores de 16 anos que concursen individualmente ou en
parella/grupo (debendo, neste caso, gardar unidade temática entre compoñentes)
TERCEIRA: Requisitos
Para participar no concurso é necesario que polo menos unha das persoas disfrazadas estea
empadroada no concello. Se a participación é individual, tamén será requisito necesario o
empadroamento.
CUARTA: Criterios de valoración
Para a selección dos premios o xurado terá en conta nos disfraces a creatividade,
orixinalidade, así como o uso de materiais naturais e/ou reciclados.
Ó dispor tamén de formato audiovisual, puntuará de xeito positivo a realización de algunha
actuación, coreografía ou representación acorde co disfrace presentado. (NON é indispensable
para participar).
QUINTA: Premios

1ºPREMIO
2º PREMIO
3º PREMIO

UNIDADE DE
CONVIVENCIA
200 €
150 €
100 €

INDIVIDUAL

INFANTIL

100 €
75 €
50 €

50 €
30 €
20 €

Os premios serán aboados mediante transferencia bancaria no número de conta facilitado por
cada participante/representate.
O xurado reserva o dereito a declarar deserto algún dos premios se considera que non se
reúne a calidade precisa.
SEXTA: Xurado
O xurado estará formado por:


Presidente: Don Roberto García Pernas, Alcalde-Presidente do Concello de Xermade.



Vogais:
◦

1º Dona Nuria Lagüela Felpeto, Traballadora Social do Concello de Xermade.

◦

2º Dona Nélida Coira Pena, Concelleira de Benestar social e Igualdade.

◦

3º Dona Verónica Amarelo Morado, Concelleira de Educación, Cultura, Deportes,
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A contía dos premios será a seguinte:

Concello de Xermade
Xuventude e Relacións coas Asociacións Veciñais.


Secretaria: Dona Lucía Guizán Trastoy, educadora familiar do Concello de Xermade.
(Con voz e sen voto)

O fallo do xurado daráse a coñecer antes do 20 de febreiro de 2021.

SÉTIMA:Datos de carácter persoal
Os datos persoais obtidos neste procedemento serán tratados na súa condición de
responsable polo Concello de Xermade, coa finalidade de levar a cabo a tramitación
administrativa que derive da xestión deste procedemento.
OITAVA: Aceptación
A participación no concurso supón a aceptación destas bases, sobre as que, diante de
calquera dúbida, prevalecerá a resolución que adopte o xurado, por maioría simple dos seus
membros. O incumprimento das bases suporá a descualificación no concurso. En contra das
decisións do xurado non caberá ningún tipo de recurso.
As presentes bases e os premios concedidos aos beneficiarios, serán publicados na plataforma
da Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
En Xermade, na data da sinatura dixital.
A educadora familiar

SEGUNDO: Autorizar un gasto por importe de setecentos setenta e cinco (775,00) euros con
cargo á aplicación orzamentaria 338 48 do vixente orzamento de gastos.
TERCEIRO: Remitir a Base de Datos Nacional de Subvencións a información requirida para a
remisión por ela ao BOP do extracto da convocatoria e publicación na mesma Base de Datos,
de acordo co artigo 18 e 20 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións.
CUARTO: Comunicar o presente acordo aos departamentos municipais afectados para o seu
coñecemento e efectos oportunos.
Xermade, na data da sinatura dixital.
O alcalde
Roberto García Pernas

Concello de Xermade
Plaza do Concello s/n, Xermade. 27833 (Lugo). Tfno. 982501001. Fax: 982501027

Cod. Validación: 354NTR9LL454GQR7CME2FDETH | Corrección: https://concelloxermade.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 3 a 3

Lucía Guizán Trastoy”

