Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

ANUNCI
Obertura del procediment per a la configuració de noves llistes d’espera a les Colles Institucionals
de la ciutat pel període 2020-2021
Òrgan: Cultura
Expedient: 2019/000045159

El Decret 8777/2019 de 8 de novembre, de la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, aprova
l’obertura del procediment per a la configuració de noves llistes d’espera a les Colles Institucionals de la
ciutat pel període 2020-2021, modificades pel Decret 9553/2019 de 2 de desembre.
Per al coneixement general de la ciutadania, es fa públic el text íntegre d’aquest acord:
«Relació de fets
Les Comparses Institucionals de Mataró estan formades per persones voluntàries que tenen uns drets i
uns deures com a portadors, portadores, músics o responsables.
Aquestes persones poden causar baixa de la seva colla per iniciativa pròpia o de la Direcció de Cultura de
l’Ajuntament de Mataró, en cas que no compleixin amb les seves obligacions com a membres de la Colla
o que deixin de reunir els requisits per formar-ne part.
El Ple municipal del 6 de juliol de 2017 va aprovar definitivament el Reglament d’ús i funcionament de les
Comparses Institucionals del Seguici Festiu Institucional de Mataró, que regula tot el procés per formar
part de les Colles Institucionals, les baixes, els drets i deures dels seus membres, les llistes d’espera i, el
nombre de persones que poden formar part de les Comparses.
Aquest Reglament es va publicar al BOPB el 24 de juliol de 2017 i, va entrar en vigor el 16 d’agost de
2017.
Segons el Reglament aprovat, les llistes d’espera vigents en el moment de l’aprovació de l’esmentat
Reglament expirarien al cap de dos anys, per tant, ja no són vigents des del 16 d’agost de 2019.
Al quedar anul·lades les llistes d’espera existents, sorgeix la necessitat d’obrir una convocatòria pública
per recollir les preinscripcions de persones candidates a formar part de les Colles Institucionals i crear
llistes d’espera noves, vàlides per a dos anys, des de la seva publicació definitiva.

Fonament de dret
El Reglament d’ús i funcionament de les Comparses Institucionals del Seguici Festiu Institucional de
Mataró que regula les inscripcions a les llistes d’espera de les Colles Institucionals de l’Ajuntament de
Mataró.
La disposició transitòria del Reglament d’ús i funcionament de les Comparses Institucionals del Seguici
Festiu Institucional de Mataró, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Mataró amb data 6 de juliol de 2017,
estableix que: «Hi haurà un període de carència de 2 anys pel que fa a les llistes d’espera existents al
moment de l’aprovació d’aquest reglament. Passats els 2 anys, aquestes llistes deixaran de ser efectives,
quedant completament anul·lades. Les persones inscrites a aquestes llistes seran degudament
informades de l’anul·lació, així com del nou procés a seguir.»
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El Reglament d’ús i funcionament de les Comparses Institucionals del Seguici Festiu Institucional de
Mataró, en els seus articles 35, 36, 37 i 38 detalla el procediment i funcionament de les llistes d’espera, i
fixa els períodes anuals d’incorporació de noves persones membres a les Colles Institucionals, el primer i
quart trimestre de l’any.
Vist l’informe de la Directora de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, l’informe jurídic i, en virtut de les
competències delegades per Resolució de l’Alcaldia de data 18 de juny de 2019,

RESOLC
Primer.- Aprovar l’obertura del procediment de configuració de noves llistes d’espera a les Colles
Institucionals de la ciutat per al període biennal 2020-2021,amb el següent calendari:
PREINSCRIPCIONS I CONFIGURACIÓ DE LLISTES
PREINSCRIPCIONS a les llistes d’espera

Del 3 de desembre de 2019 al 20 de gener de 2020

PUBLICACIÓ d’admesos (llista provisional)

22 de gener de 2020

RECLAMACIONS

Del 22 al 28 de gener de 2020

PUBLICACIÓ d’admesos (llista definitiva)

30 de gener de 2020

SORTEIG del número de tall

30 de gener de 2020

PUBLICACIÓ de la llista ordenada

3 de febrer de 2020

INCORPORACIONS primer trimestre
Baixes

Fins al 31 de gener de 2020

Altres

Del 3 de febrer al 31 de març de 2020

INCORPORACIONS quart trimestre
Baixes

Fins al 30 de setembre de 2020

Altes

De l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2020
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Per formar part de les noves llistes d’espera caldrà realitzar una preinscripció telemàtica al portal de
Tràmits de l’Ajuntament de Mataró en el període previst -del 3 de desembre de 2019 al 20 de gener de
2020.
Per aquelles persones que no es disposin de mitjans per realitzar el tràmit per internet, podrà adreçar-se a
qualsevol Oficina d’Atenció a la Ciutadania, o trucar al 010 (o 807 11 70 10, si truca de fora de Mataró).
Per formar part d’alguna de les Colles Institucionals de la ciutat cal complir els requisits detallats en el
següent requadre:
COLLES ADULTS
COLLA

EDAT MÍNIMA

Diablesses

18

Tabalers/es do Maresme

18

Portadors/es de la Momerota

18

Grallers/es de la Momerota i la Momeroteta

8

Tabalers/es de la Momerota i la Momeroteta

18

Portadors/es del Drac

18

Tabalers/es del Drac

18

Geganters/es de la Família Robafaves

18

Responsables de Nans de la Família Robafaves

18

Flabiolaires de la Família Robafaves

8

Portadors/es de l’Àliga

18

Ministrils de l’Àliga

8

EDAT MÀXIMA

ALTRES

Coneixements musicals (tabal o caixa)

Coneixements musicals (tabal o caixa)

Coneixements musicals (tabal o caixa)

Coneixements
tamborí)

musicals

(flabiol

Coneixements musicals (flabiol, gralla,
sac de gemecs, trombó, tarota, tible o
tabal)
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COLLES INFANTILS
COLLA

EDAT MÍNIMA EDAT MÀXIMA ALTRES

Portadors/es de la Momeroteta

9

16

Portadors/es del Dragalió

10

14

Tabalers/es del Dragalió

8

14

Portadors/es dels Nans

5
(segons alçada)

16

Coneixements musicals (tabal)

La incorporació definitiva a una Colla quedarà subjecta a una valoració de les aptituds i capacitats
necessàries per a l’exercici de la tasca dins la Colla assignada a través d’una formació prèvia.
En les colles de músics s’exigiran uns coneixements musicals mínims amb l’instrument sol·licitat que es
comprovaran també a través d’una prova prèvia a la incorporació definitiva.
Les llistes d’admesos, tant la provisional com la definitiva es publicaran al taulell d’edictes de l’Ajuntament
de Mataró i a la pàgina web habilitada per a la campanya de Llistes d’Espera 2020-2021.

Segon.- Aprovar l’obertura de les preinscripcions a les llistes d’espera a les Colles Institucionals de la
ciutat per al període biennal 2020-2021, segons el calendari establert al punt primer del present acord.
Tercer.- Publicar el present acord al taulell d’edictes de l’Ajuntament de Mataró i a la pàgina web
habilitada per a la campanya de Llistes d’Espera a les Colles Institucionals de la ciutat 2020-2021.»

La Regidora de Cultura
Ajuntament de Mataró
Maria José Pérez Carrasco
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