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CONVENIDE COL- LABORACIÓE ISTRACIONSPUBLIQUESENMOTIUDEL
CARNAVALDE S’ARENAL 2020.

Parts

La Sra. Noemí Getino Pérez, Regidora de Comerç, Mercats i Fires i Atenció Ciutadana a S’Arenal, en
nom de l’Ajuntament de Llucmajor i segons atribucions conferides per Decret de Batlia i amb domicili
a la Plaça d’Espanya, 12 CP 07620 de Llucmajor NIF núm. P 0703100 H.

1 d’altra part, el Sr. Alberto Jarabo Vicente, Regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior,
en nom de l’Ajuntament de Palma, i segons atribucions conferides pel Decret AJT 2019l3026, de
data 28/06/2019, amb CIF num. P-0704000-I, domicili a la pl. de Cort, 1, CP 07001, de Palma de
Mallorca, assistit pel TAG de Participació Ciutadana, per donar-ne fe.
Antecedents

1. L’Ajuntament de Llucmajor i l’Ajuntament de Palma volen promocionar la participació de la
ciutadania a les festes de Carnaval de S’Arenal.

2. Ambdós Ajuntaments colv laboren amb l’aportació de recursos per a l’organització i desenvolupament
de les festes de Carnaval a S’Arenal.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest, d’acord amb
les següents

Clàusules

i. Es convocarà un concurs per a potenciar la participació en les festes de Carnaval de s’Arcnal, el
dissabte 22 de febrer de 2020 a les 15 li.
Es procedirà a nomenar els membres del Jurat de l’esmentat concurs que siguin designats pels batles
de Llucmajor i Palma; aixi com que es realitzarà una acta del concurs el dia 22 de febrer ( a efectes de
clonar-ne fe del procés) de selecció dels guanyadors.
La difusió i/o publicitat referent al Carnaval de S’Arenal 2020 durà la imatge dels ajuntaments de
Llucmajor i Palma.

2. En el marc d’aquesta col-laboració, l’Ajuntament de Llucmajor, serà l’encarregat de:

a. Aprovar les Bases per a participar en el Carnaval de S’Arenal 2020.
b. Realitzar l'aportacióen metal- lic dels premis del concurs, d'acord les categories establertes a

les bases i amb un import total de 1.800 euros.
c. Aportar els números de les carrosses i comparses participants
d. Aportar l’organització de la desfilada des de la sortida de carrosses i comparses des del punt

de trobada i fins a la finalització de la mateixa.
e. Aportar els serveis necessaris de neteja, assistència sanitària, seguretat ciutadana i protecció

civil necessaris en el marc d’actuació del seu terme municipal.
f. Realitzar les inscripcions del Carnaval de S’Arenal al lloc on consideri més oportú en el marc

del seu territori.

3. En el marc d’aquesta collaboració, l’Ajuntament de Palma, sera l’encan'egat de:

a. Acceptar i difondre les Bases per a participar en el Carnaval de S’Arenal 2020, aprovades per
l’Ajuntament de Llucmajor.

b. Aportar el disseny i la impressió de 300 cartells publicitaris per a promoure el Carnaval de
s’Arenal 2020.

c. Aportar l’actuació del grup infantil, del DJ i la sonorització el dissabte 22 de febrer a la pl. de
les Meravelles.

d. Aportar l’actuació de la Banda de Música de S’Arenal.
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e. Aportar els serveis municipals d’infraestructures a la pl. de les Meravelles necessaris per a
portar a terme l’animació i entrega de premis i que són:

— Tarima 8 x 4 x ] vestida amb faldó i escala
— Presa de corrent suficient per a so i llums (aprox.20.000w) i 4 focus
- 20 tanques, per fer un tancament per a persones amb discapacitat.
- 2 taules
— 50 cadires

t'. Aportar els serveis d’assistència sanitària (ambulància de suport vital bàsic) i serveis liigiènics
(l WC químic estàndard i ] WC químic adaptat per a persones amb discapacitat) a la pl. de
les Meravelles.

g. Aportai' 4 capses de caramels de patrocinadors de l’Ajuntament de Palma pel Carnaval de
S’Arenal 2020; els quals seran dipositats a l’oficina de l’Ajuntament de Llucmajor a S’Arenal.

h. Aportar un espai dotat amb impressora per a recompte de puntuacions i impressió de llistats i

diplomes de guanyadors del Carnaval de s’Arenal 2020.
i. Realitzar l’acta del concurs de Carnaval de S’Arenal 2020.
j. Aportar la realització del pla d’autoprotecció per a les activitats i actuacions que es portin a

terme a la pl. de les Meravelles.
k. Realitzar les inscripcions (lel Carnaval de s’Arenal al lloc on consideri més opomí en el marc

del seu territori.

Cada Ajuntament es fa responsable de l’aplicació de la normativa vigent, en el seu terme municipal,
que es pugui derivar de l’activitat.

Com a prova de conformitat, firmam aquest conveni, en dos exemplars.

Signat per ambdues parts,

Per l’Ajuntament de Palma

El regidor de Participació Ciutadana i

i Govern Interior
pa. Decret AIT 201913026, de data 28/06/2019
(Bona núm. 94 11/07/2019)

Albert J rabo Vicente
p.d. Decret AJT 201912198, de data 17/06/2019
(non; núm, ss, dc 27/06/2019)

Assistit per,
El TAG de
Participa '

el de febrer de 2020

Per l’Ajuntament de Llucmajor

La Regidora de comerç, mercats i firas i
atenció ci/utadana a s’Arenal,
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Noemí Getino Pérez

Assistida per,


