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Administració Local

2017-08199
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió ordinària realitzada el dia 25 de setembre de 2017, va aprovar les bases 
reguladores per a la realització de la 69a Festa dels Tres Tombs 2018. 

El text íntegre de les bases se sotmetrà a informació pública mitjançant edicte en el BOP de Tarragona, al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, i al web municipal pel període de vint dies naturals. En cas de presentar-se al·legacions 
a les bases se suspendrà el període de presentació de sol·licituds fi ns que aquestes es resolguin.

Alexandre Pallarès Cervilla. Secretari de l’Ajuntament de Calafell
Calafell, 29 de setembre de 2017 

BASES 69a FESTA DELS TRES TOMBS

Diumenge 28 de gener de 2018

1.- TEMÀTICA DE L’ACTE
La Festa dels Tres Tombs se celebra en honor a Sant Antoni Abat, patró i protector dels animals. Aquest esdeveniment 
consisteix en una cavalcada o una cercavila d’animals de tir, carruatges i genets per carrers dels municipi.
Tot i que Sant Antoni és el 17 de gener, la majoria de municipis de Catalunya ho celebren en una data aproximada 
i a Calafell s’acostuma a fer el darrer diumenge de gener.
La cavalcada passa tres vegades per davant l’església i en el primer tomb els animals són beneïts pel capellà, per 
això, aquest ritus s’anomena Tres Tombs. És costum que la població porti mascotes com gats, gossos i ocells per 
ser beneïts.

2.- DATA I HORARI
La Festa dels Tres Tombs de Calafell se celebrarà el dia 28 de gener de 2018
S’inicia a les 9h amb l’arribada dels participants i fi nalitza cap a les 14h.

3.- PARTICIPANTS I CONTINGUT
-  Aportació de l’empresa contractada:

- Banda de música que encapçali la rua.
- Carros: El nombre de carruatges en total ha de ser de 35 aproximadament, comptabilitzant els xurquis i altres 

carruatges. Les carros han de ser variats, entre traginers i de pagès.
 Entre aquests 35 hi ha d’haver com a mínim:

- 6 carros grans carregats 
- 10 carros de pagès
- Altres carruatges de lluïment

El nombre de genets serà al voltant de 60. 
La rua ha de ser el més variada possible.
Caldrà enumerar tots i cadascun dels participants, ja siguin o no voluntaris.
- Aportació de l’Ajuntament:

- Parades d’artesans i pintors de Calafell, a la plaça de Mariano Soler
- Parades de coques de Sant Antoni, a càrrec d’establiments del municipi
- Parades de plaques de cava, a la plaça de Catalunya
- Altres parades de venda al c/ Marquès de Samà

3.1.- ORDRE DELS PARTICIPANTS
1.- Banda de música
2.- Abanderat
3.- Genets
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4.- Carro de Sant Antoni 
8.- Resta de carruatges

4.- DESENVOLUPAMENT DE L’ACTE
A les 9 del matí, al pavelló Joan Ortoll hi ha la concentració de carruatges. Tots els participants van arribant i 
estacionen els vehicles a l’esplanada del pavelló.
A 2/4 de 10 del matí se celebra l’esmorzar popular a càrrec del l’empresa o associació organitzadora.
A les 11h. s’inicia la cercavila

4.1.- RECORREGUT (*)
A les 11h. comença la cercavila o cavalcada amb el següent recorregut:
1a VOLTA: Sortida del pavelló Joan Ortoll per la Rambla Mossèn Jaume Tobella en direcció al carrer Jesús, i pujada 
fi ns al carrer Major per arribar a la Plaça de Catalunya.
2a VOLTA: Plaça de Catalunya en direcció al carrer Principal seguint per el carrer Joan Miró, carrer del Pou, 
plaça de les Eres (el tomb s’ha de fer en el mateix carrer), carrer Ventura Gassol, carrer Màrtirs, carrer Mar, carrer 
Villarroel, av. de la Sínia, carrer Ventura Gassol, carrer Jesús, carrer Major i arribada novament a la plaça Catalunya.
3a VOLTA: Plaça de Catalunya, carrer Principal, carrer del Pou, carrer Ventura Gassol, carrer Jesús, carrer Major i 
plaça de Catalunya, on es donaran els obsequis.
A les 14,00h. aproximadament fi nalitza l’acte.
(*) El recorregut i tot el desenvolupament de l’acte descrit, que és el tradicional, enguany es pot veure modifi cat amb 
motiu de les obres d’arranjament de carrers que es porten a terme al Nucli Antic de Calafell.

5.- ASSEGURANCES
Cada participant ha de prendre, al seu càrrec, les mesures necessàries de seguretat i protecció. 
Cada participant ha de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil pròpia i l’empresa o associació 
organitzadora també ha de tenir la seva pròpia i l’assegurança d’RC de la Federació catalana dels Tres Tombs. 
Aquesta assegurança ha de cobrir els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers durant la celebració de 
l’espectacle.

6.- PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ
El pressupost de contractació serà com a màxim de 9.510 euros (IVA inclòs).
La realització de la festa s’adjudicarà a la programació més completa i al pressupost més ajustat. 

7.- ACORD DE CONTRACTACIÓ 
Se signarà un contracte o conveni que refl ectirà i regularà les condicions de l’empresa o associació organitzadora 
i de l’Ajuntament. 
Les obligacions de l’Ajuntament seran les següents:
- Cessió de la via pública per al desenvolupament de l’activitat
- Control de l’acte amb la Policia Local
- Col·laboració de Protecció Civil
- Contractació de Creu Roja
- Contractació del servei de neteja
- Coordinar la venda de coques de Sant Antoni amb els establiments del municipi
- Com a contraprestació per a la realització de l’acte, l’ajuntament abonarà el preu fi xat
- L’Ajuntament de Calafell no proporcionarà subministrament elèctric a possibles activitats i/o parades. En cas que 

aquest sigui necessari, s’hauran d’abastir de generador propi.
Les obligacions de l’empresa contractada seran les següents:
- Contractació de la banda de música
- Organització de l’esmorzar popular 
- Establir els acords o pactes amb els carruatges i genets participants
- Organitzar i/o coordinar la cercavila o cavalcada des de l’arribada dels participants fi ns a la seva marxa 
- Contractació del servei de megafonia i de l’speaker
- Ajustar-se al pressupost consignat
La responsabilitat d’ambdues parts i de tots els participants és vetllar per al bon funcionament de l’acte.
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8.- VALORACIÓ DE PROPOSTES
A) L’òrgan competent encarregat de la valoració dels projectes presentats estarà format pels següents membres:
a. El/la tècnic/a de Cultura
b. Un/a tècnic/a de l’Àrea de Serveis a les Persones
c. Un/a auxiliar administratiu funcionari de carrera

B) L’òrgan valoratiu tindrà el compte els següents aspectes i es puntuaran segons la següent escala:
1. La banda de música (fi ns a 5 punts)
2. L’esmorzar popular (fi ns a 5 punts)
3. L’amenització de la plaça de Catalunya (fi ns a 5 punts)
4. El nombre de carruatges (fi ns a 20 punts)
5. La tematització dels carruatges (fi ns a 15 punts)
6. La varietat dels carruatges (fi ns a 20 punts)
7. La novetat i originalitat dels carruatges (fi ns a 10 punts)
8. L’aportació de tallers de demostració d’ofi cis (fi ns a 5 punts)
9. L’aportació d’activitats complementàries a la festa (fi ns a 5 punts)
10. El pressupost (fi ns a 10 punts)

9.- PUBLICACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per presentar propostes serà de 10 dies naturals des de la data de publicació en el BOPT.

10.- ALTRES
El bon desenvolupament i implicació en la festa seran elements a valorar en properes edicions.
L’organització es reserva el dret de modifi car o complementar aquesta normativa per al bon funcionament de l’acte.
L’optar a aquesta contractació pressuposa l’acceptació de totes aquestes bases.
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