BASES DEL SORTEIG PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA DELS REIS MAGS
2018 - TORXERS
L’Ajuntament de Dénia, conscient de l’interés i la il·lusió que per a la ciutadania comporta el fet de
poder participar en la cavalcada de Reis i amb la pretensió de poder expressar-hi el protagonisme
social i la participació ciutadana, decideix obrir un canal a l’esmentada possibilitat mitjanÇant la
convocatòria d’un sorteig en què es triaran les persones que encarnaran les figures de torxers que
acompanyaran els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar.
Podran participar-hi:
Totes les persones majors de 16 anys i residents a Dénia.
Requisits:
1) Tota persona o col·lectiu que desitge presentar-se al sorteig haurà d’incloure en la seua
candidatura tantes persones com llocs es necessiten cobrir per a crear les comitives reials i
relacionar-les en el document que s’hi troba a l’Annex 1. Aquests llocs són els següents:
18 torxers
5 suplents
Totes aquelles persones que participen en les comitives i siguen menors d’edat, hauran d’adjuntar
l’autorització del pare, mare o tutor legal que trobaran a l’Annex 2 d’aquestes bases.
Amb la finalitat de complir el que estableix la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infantesa i adolescència i la Llei 45/2015, totes aquelles persones que
participen en les comitives hauran d’adjuntar el model d’autorització pel qual l’Ajuntament de
Dénia podrà accedir al registre central de delinqüents sexuals mitjançant la Plataforma
d’Intermediació de Dades del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (Annex 3)
Les candidatures que no presenten gent per a cobrir totes aquestes places no entraran en el
sorteig.

2) Les persones sol·licitants es comprometen a participar:
-

En la cavalcada del dia 5 de gener de 2018, amb disponibilitat des de les 14 hores fins a la fi.

Inscripció:
Totes aquelles persones que desitgen presentar-se al sorteig hauran d’aportar:
•

Petició signada, utilitzant el model general d’instància que facilita l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC) i també es descarrega en la seu electrònica de l’Ajuntament de
Dénia (https://oac.denia.es/va/index.aspx), dirigida al Departament de Festes. Esta
petició podrà presentar-se per Registre d’entrada de l’Ajuntament de Dénia (plaça de la
Constitució, 10) o, per via telemàtica, en la seu electrònica de l’Ajuntament de Dénia.

•

“Sol·licitud de participació en la cavalcada de Reis Mags 2018”, que s’hi troba a l’Annex
1 d’aquestes bases.
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•

DNI de la persona sol·licitant.

•

Autorització a l’Ajuntament de Dénia per a l’accés a les dades del registre central de
delinqüents sexuals mitjançant la Plataforma d’Intermediació de Dades del Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública de cadascun dels participants, que s’hi troba a l’Annex 3
d’aquestes bases

Termini d’inscripció:
El termini d’inscripció per a participar en el sorteig és del 9 al 23 de novembre de 2017, ambdós
inclosos.
Sistema d’elecció:
L’elecció es farà per mitjà d’un sorteig davant de notari que tindrà lloc el dia 27 de novembre de
2017.
Amb la finalitat de garantir la transparència del procés, les candidatures que entren en el sorteig
sols seran identificables amb el número assignat pel Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Dénia.
No participaran en el sorteig les candidatures que no complisquen els requisits indicats en
aquestes bases.
El resultat del sorteig es comunicarà telefònicament a les persones seleccionades.
Si aquesta convocatòria quedara deserta, serà la Regidoria de Festes l’encarregada de triar els
components de la cavalcada dels Reis Mags.
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ANNEX 1:SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA DELS REIS MAGS
2018
Jo, ....................................................................................................................
amb DNI núm. ................................................
domicili................................................................................. de Dénia.
telèfon .........................................................
correu electrònic .........................................
Manifeste que he tingut coneixement de la convocatòria per a participar en la cavalcada
dels Reis Mags 2018, per la qual cosa presente la proposta de participació següent:
Personatge
Torxer (1)
Torxer (2)
Torxer (3)
Torxer (4)
Torxer (5)
Torxer (6)
Torxer (7)
Torxer (8)
Torxer (9)
Torxer (10)
Torxer (11)
Torxer (12)
Torxer (13)
Torxer (14)
Torxer (15)
Torxer (16)
Torxer (17)
Torxer (18)

Nom

Cognoms

DNI

Suplents
Suplent (1)
Suplent (2)
Suplent (3)
Suplent (4)
Suplent (5)

Nom

Cognoms

DNI

I declare que conec les bases d’aquesta convocatòria i em compromet a complir-les.

Dénia, ...........de........................de 2017
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ANNEX 2: MODEL D’AUTORITZACIÓ PER A PARTICIPANTS MENORS D’EDAT EN LA
CAVALCADA DE REIS 2018

Jo, ......................................................................................................................................................
amb DNI núm. ..................................................com a pare/mare o tutor i sota la meua
responsabilitat, autoritze el meu fill/a .................................................................................. amb DNI
núm. .............................................................a participar en la cavalcada dels Reis Mags de Dénia
que tindrà lloc el proper dia 5 de gener de 2018.

Signatura del pare/mare/tutor

Nom
DNI

Dénia, ...........de........................de 2017
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ANNEX 3: MODEL D’AUTORITZACIÓ A L’AJUNTAMENT DE DÉNIA PER A L’ACCÉS A LES
DADES DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA D’INTERMEDIACIÓ DE DADES DEL MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ
PÚBLICA PER A PARTICIPANTS EN LA CAVALCADA DE REIS 2018

Jo, ......................................................................................................................................................
amb DNI núm. .................................................. i data de naixement................, nascut o nascuda a
..........................................província de............................ i fill de ...................i de ...........................
Amb la finalitat de complir el que estableix la Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del
sistema de protecció a la infantesa i adolescència, i la llei 45/2015, AUTORITZE l’Ajuntament de
Dénia perquè, tenint en compte l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, accedisca a les dades relatives a la meua
persona que consten al registre central de delinqüents sexuals, mitjançant la Plataforma
d’Intermediació de Dades del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Nom
DNI

Dénia, ...........de........................de 2017
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