BASES DEL VI CONCURS DE PALETES, VILA DE ROSES 2008

1. Objecte del concurs
L’objecte del concurs és la realització del VI Concurs de paletes, Vila de Roses, 2008.
2. Participants
Aquest concurs s’adreça a tothom del sector. El límit màxim de participants serà de 20
parelles
3. Formació de les parelles
Les parelles seran formades per un paleta i un manobre. Cada parella portarà les eines
necessàries per a la realització del treball. No s’admetrà la participació de parelles que
treballin a empreses vinculades a algun membre del Jurat qualificador.
4. Treball a realitzar
El treball a realitzar es farà d’acord amb els plànols de detall que es facilitaran a cada
parella.
5. Material a emprar
Tots els materials necessaris, inclosos els lligants, els seran subministrats i posats a peu
d’obra.
6. Lloc i data del concurs
El concurs es realitzarà el dia 17 d’agost de 2008, a la plaça Catalunya.
7. Lloc i termini d’inscripcions
Les inscripcions es podran fer personalment a l’Ajuntament de Roses, tel 972 25 24 00,
Àrea de Cultura. El termini d’inscripcions serà a les 14 hores del dia 13 d’agost. L’ordre
d’admissió dels participants serà per rigorós ordre de registre d’entrada a l’Ajuntament.
8. Lliurament de plànols
Aquests es lliuraran el dia i al lloc del concurs. Allà hi haurà la persona o persones
nomenades per l’organització, a que els participants podran demanar tota mena de
detalls i aclariments sobre el treball a desenvolupar.
9. Horari
A les 09 hores, presentació de les parelles, aquestes signaran l’acta d’assistència,
davant el Jurat qualificador. En aquest acte s’indicarà a cada parella la zona que li
pertany, així com el treball a realitzar-hi. A les 09,30 hores, i quan ho indiqui el Jurat,
s’iniciarà el treball. A les 14 hores, es donarà per acabat, i tot seguit es procedirà a la
qualificació i lliurament de premis, previ veredicte del Jurat.

10. Composició del Jurat
El Jurat d’aquest concurs estarà format per l’alcaldessa o el regidor en qui delegui, el
regidor de Cultura i Festes, el regidor de Medi Ambient i dos professionals de la
construcció. Actuarà com a secretari un dels vocals del jurat.
11. Qualificació del treballs
Per a la qualificació dels treballs, el Jurat tindrà en compte els següents aspectes:
Aspectes i presència de l’obra – Replanteig – Netedad – Economia de materials –
Rapidesa
La qualificació i el veredicte del Jurat serà únic i inapel·lable.
Qualsevol aspecte no recollit a les bases, el Jurat l’interpretarà segons el seu entendre.
12. Els premis que s’estableixen són els següents:
1r.
2n.
3r.
4t.
5è.

600,00 €
400,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €

Tots els participants rebran un diploma de participació

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL VI CONCURS DE PALETES VILA DE ROSES 2008
(Roses 2008)

La colla formada per:
Oficial 1ª:__________________________________________________________________
Qui desenvolupa la seva activitat a:_____________________________________________
Domicili: __________________________________________________________________
e-mai: _________________________________telefon: ____________________________

Ajudant: __________________________________________________________________
Qui desenvolupa la seva activitat a:_____________________________________________
Domicili:__________________________________________________________________
e-mai: _________________________________telèfon: ____________________________

S’inscriuen al VI Concurs de Paletes Vila de Roses 2008, a celebrar el proper dia 17 d’agost
de 2008, a partir de les 09 hores, acceptant les bases publicades per aquest acte.

