INSTRUCCIONS DEL SORTEIG PÚBLIC PER ESCOLLIR ELS NENS I NENES QUE
ANIRAN A DALT DE LES CARROSSES DE LA CAVALCADA DE REIS 2018

1. Objectiu del sorteig
L’objectiu d’aquest sorteig és escollir 48 nens i nenes que participaran en la
Cavalcada de Reis 2018. S’escolliran dos grups de nens:

a. 12 nens i nenes de 8 i 9 anys, que aniran a dalt de les carrosses dels
Reis.

b. 36 nens i nenes de 10 a 12 anys, que aniran a dalt de les Carrosses
Dolces.
2. Participants
Poden participar tots els nens i nenes de Badalona que tinguin entre 8 i 12 anys.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes instruccions i de les
obligacions establertes en el punt núm. 8, i autoritza a la comprovació a que fa
referència el punt 3.a.
3. Requisits dels aspirants

a.

Estar empadronat a Badalona. L’Ajuntament de Badalona farà la
comprovació del compliment d’aquest requisit per part dels participants.

b.

Tenir entre 8 i 12 anys el dia 5 de gener de 2018.
4. Presentació de sol·licituds
La presentació de sol·licituds per participar al sorteig es pot fer on line o de manera
presencial. En ambdós casos, un cop feta la sol·licitud, cal que conserveu el
número de registre resultant perquè aquest número us servirà després per
identificar el nen/a de la llista que es publicarà al web.
a) Sol·licitud on line: cal omplir el formulari que apareix al portal web
www.badalona.cat. Un cop completada la sol·licitud, rebreu un correu electrònic de
confirmació on apareixerà el número de registre.
b) Sol·licitud presencial al Departament d’Atenció al Ciutadà:
Pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, bxs.
Telèfon 93 483 26 00
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h i dijous de 16 a 18.30 h.
Cal que conserveu la còpia de la sol·licitud on apareixerà el número de registre.
5. Termini de presentació
El període de presentació de sol·licituds comença el 27 d’octubre de 2017, a les 10
h, i finalitza el 16 de novembre de 2017, a les 10 h.

No s’acceptarà cap sol·licitud entrada abans o després d’aquestes dates, ni les
presentades per duplicat ni les que no compleixin els requisits dels aspirants.
El dia 20 de novembre es publicarà al web de l’Ajuntament dues llistes definitives
dels nens i nenes que han fet correctament la sol·licitud, i se’ls hi assignarà un
número correlatiu segons l’ordre d’entrada de la sol·licitud. Aquest número és el
que servirà el dia del sorteig per escollir els nens i nenes guanyadors.

-

Una llista contindrà els nens i nenes de 8 i 9 anys i que, per tant, opten al
sorteig per anar a dalt de les carrosses dels 3 Reis.

-

L’altre llista contindrà els nens i nenes de 10 a 12 anys i que, per tant, opten al
sorteig per anar a dalt de les Carrosses Dolces.

6. Tractament de les dades de caràcter personal
Les dades de les persones interessades en participar en el sorteig públic per
escollir els nens i nenes que aniran a dalt de les carrosses de la Cavalcada de
Reis, es tractaran i incorporaran en el fitxer “Agents Culturals”, la finalitat del qual
és l’organització, comunicació i difusió de les activitats culturals que es porten a
terme a la ciutat.
Per tal de donar difusió pública de la relació de persones que participaran en el
sorteig es publicarà a Internet el número de registre d’entrada de la sol·licitud i el
nom del nen/a que participa en el sorteig.
7. Sorteig
El dia 23 de novembre, a les 17.30 h, a la Sala de Premsa de l’Ajuntament (Pl.
Assemblea de Catalunya, 9-12, bxs), es farà el sorteig públic davant del secretari
de l’Ajuntament o persona en qui delegui. L’entrada serà lliure.
Procediment

a) Prèviament a l’inici del sorteig, es dipositaran en una urna tantes butlletes com
el número total de nens i nenes de la llista definitiva de participants de 8 i 9
anys. I en una altra urna tantes butlletes com el número total de nens i nenes
de la llista de participants de 10 a 12 anys. Aquests números es corresponen
als números assignats a cada nen o nena per ordre d’entrada de la sol·licitud
(apartat 5). El secretari, o persona amb qui aquest delegui, farà la corresponent
comprovació per donar fe de que l’urna conté tots els números.

b) El secretari de l’Ajuntament o persona en qui aquest delegui, procedirà de la
següent manera:

-

Urna amb els nens i nenes de 8 i 9 anys: agafarà a l’atzar 12 butlletes, que
s’aniran obrint una a una i llegint en veu alta el número escrit a l’interior. Acte
seguit s’elaborarà una llista amb els 12 números seleccionats, que seran els
guanyadors del sorteig per anar a dalt de les carrosses dels 3 Reis. Aquesta
llista es publicarà al web de l’Ajuntament.

-

Urna amb els nens i nenes de 10 a 12 anys: agafarà a l’atzar 36 butlletes, que
s’aniran obrint una a una i llegint en veu alta el número escrit a l’interior. Acte
seguit s’elaborarà una llista amb els 36 números seleccionats, que seran els

guanyadors del sorteig per anar a dalt de les Carrosses Dolces. Aquesta llista
es publicarà al web de l’Ajuntament.

c) Suplents: de cada una de les urnes, s’escollirà un número més de la llista que
servirà de tall per poder disposar dels suplents que siguin necessaris. Si per
incompliment dels requisits dels nens i nenes seleccionats, per malaltia o
qualsevol altra incidència, fossin necessaris més nens, l’Ajuntament podrà
posar-se en contacte amb els nens i nenes de la llista a partir d’aquest número
de tall i seguint estrictament l’ordre de l’enumeració.
8. Obligacions derivades de la sol·licitud
Tots els nens i nenes seleccionats hauran de:

a)

Presentar-se acompanyats del seu pare, mare o tutor legal, el
dia 28 de novembre o bé el 30 de novembre, de 17 a 19 h, a la planta baixa de
l’edifici el Viver (plaça Assemblea de Catalunya, 9-12). La presència dels nens i
nenes guanyadors no és imprescindible.
Documentació que cal aportar:

• Original i fotocòpia del DNI, passaport o llibre de família del nen o nena,

•

per acreditar-ne l’edat.
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor.

b)

Estar disponible del 2 al 4 de gener per fer una prova de
vestuari, al lloc i hora en què s’informi individualment. Aquest dia també es farà
signar al pare, mare o tutor legal de cada nen o nena participant les
corresponents autoritzacions i cessió de drets d’imatge.

c)

Estar disponible el dia 5 de gener a partir de les 15 h i fins a
les 22 h. Aquests horaris són aproximats. Els pares seran informats
individualment del lloc i l’hora en què hauran de portar els nens, així com el lloc
i l’hora en què els hauran de recollir. L’organització es fa càrrec dels nens
durant aquest període de temps.
Badalona, novembre de 2017

