
BASES DE PARTICIPACIÓ
Parc de Nadal de Reus 2019-2020

Eix Tema- tic
En cada edició s’estableix un eix temàtic a partir de les 
propostes i els suggeriments rebuts. Per a l’edició 2019 
l’eix escollit ha estat: 

JUGAR I BALLAR
En motiu dels esdeveniments destacats de ciutat d’aquest 
2019 com són «Reus 2019 Ciutat del Bàsquet Català» i 
«l’Any Roseta Mauri» el joc i el ball han estat la temàtica 
escollida pel Parc d'enguany.

El joc en una àmplia accepció i el ball com un dels 
elements d’expressió cultural i artística; són elements i 
activitats universals a totes les cultures que els éssers 
humans practiquen durant totes les etapes de la vida, 
especialment infants i joves formant part del seu 
aprenentatge i desenvolupament.

Som-hi doncs! Esperem les vostres propostes 
més creatives per redescobrir el joc i el ball.

Presentacio- de Projectes
Podran presentar projectes totes les entitats inscrites al 
registre municipal d'entitats de l'Ajuntament de Reus, ja 
siguin esportives, culturals, juvenils, agrupaments escolta, 
esplais o de qualsevol altre tipologia, sempre que el 
projecte presentat s’adreci a un públic infantil i els seus 
continguts tinguin un objectiu lúdic, didàctic, participatiu i/o 
de divulgació vinculat al seu objecte social com a entitat.

Les entitats interessades hauran de presentar els seus 
projectes al PAVELLÓ OLÍMPIC MUNICIPAL al carrer 
Mallorca 1 de Reus a l’OFICINA d’ATENCIÓ a l’USUARI.

Un cop finalitzat el termini de presentació, RELLSA 
publicarà la relació d’entitats i projectes presentats i un cop 
avaluats el resultat d’aquesta avaluació.

El Parc de Nadal de Reus és una organització impulsada 
per la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Reus que es 
desenvolupa sota la gestió, direcció i realització tècnica de 
Reus Esport i Lleure, SA .

Tradicionalment destina la major part del seu espai a les 
entitats de la ciutat, establint un mecanisme obert a la 
participació diversa pel que fa a la tipologia de les entitats, 
mitjançant aquestes bases obertes. 

Continguts, 
presentacio- i terminis:
Els projectes es presentaran degudament complimentats 
mitjançant els formularis oficials que es trobaran a la web 
de Reus Esport i Lleure: www.reusesport.cat.

Modalitat o
Nivell dels Projectes:
S’estableixen 3 modalitats o nivells de projectes d’acord a 
les necessitats de monitoratge i tipologia de l’activitat.

PROJECTES NIVELL 1
• Projectes vinculats a l’eix temàtic proposat i concordants 

amb l’objecte social de l’entitat.
• Activitats que preveuen un mínim de 2 monitors durant 

l’activitat.
• Complementació del full de projecte i la corresponent 

declaració responsable.
• Compromís de desenvolupament de l’activitat amb els 

recursos propis de l’entitat.
• Participació mitjançant els recursos propis de l’entitat 

d’una representació al Teatret mitjançant la interpretació 
d’un conte, activitat de titelles, interpretació teatral o bé 
una cercavila pel Parc.

Aquests projectes es dotaran amb una aportació màxima de 
RELLSA de 625 euros + 75 euros, si es desenvolupa una 
activitat d’animació al teatret o una cercavila.

PROJECTES NIVELL 2
• Projectes vinculats a l’eix temàtic proposat i concordants 

amb l’objecte social de l’entitat.
• Activitats que preveuen un mínim de 3 monitors durant 

l’activitat.
• Complementació del full de projecte i la corresponent 

declaració responsable.
• Compromís de desenvolupament de l’activitat amb els 

recursos propis de l’entitat.
• Participació mitjançant els recursos propis de l’entitat 

d’una representació al Teatret mitjançant la interpretació 
d’un conte, activitat de titelles, interpretació teatral o bé 
una cercavila pel Parc.

Aquests projectes es dotaran amb una aportació màxima de 
RELLSA de 940 euros + 75 euros, si es desenvolupa una 
activitat d’animació al teatret o una cercavila.

PROJECTES NIVELL 3
• Projectes vinculats a l’eix temàtic proposat i concordants 

amb l’objecte social de l’entitat.
• Activitats que preveuen un mínim de 4 monitors durant 

l’activitat.
• Complementació del full de projecte i la corresponent 

declaració responsable.
• Compromís de desenvolupament de l’activitat amb els 

recursos propis de l’entitat.
• Participació mitjançant els recursos propis de l’entitat 

d’una representació al Teatret mitjançant la interpretació 
d’un conte, activitat de titelles, interpretació teatral o bé 
una cercavila pel Parc.

Aquests projectes es dotaran amb una aportació màxima de 
RELLSA de 1.250 euros + 75 euros, si es desenvolupa una 
activitat d’animació al teatret o una cercavila.

Nombre ma- xim de
projectes previstos
L’organització preveu un nombre màxim de projectes 
previstos a executar per les entitats atenent a la limitació 
d’espai destinat a aquesta finalitat, i que són:

• Màxim de 5 projectes de nivell 1
• Màxim de 18 projectes de nivell 2
• Màxim de 9 projectes de nivell 3

Per valorar els projectes es tindrà en compte els següents criteris:

ORIGINALITAT DEL PROJECTE  D’ 1 A 10 PUNTS

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE A LA SEGMENTACIÓ D’EDATS  D’ 1 A 10 PUNTS

L’ECONOMIA, SOSTENIBILITAT I 
RESIDU MÍNIM DE L’ACTIVITAT PROPOSADA  D’ 1 A 10 PUNTS

VINCULACIÓ DEL PROJECTE A 
L’ACTIVITAT TEMÀTICA PROPOSADA  D’ 1 A 10 PUNTS

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE A L’ESPAI DISPONIBLE  D’ 1 A 10 PUNTS

LA PARTICIPACIÓ EN ANTERIORS EDICIONS I EL RESULTAT  D‘ 1 A 10 PUNTS

ALTRES ELEMENTS  D’ 1 A 10 PUNTS

La concreció dels projectes, es farà mitjançant l’avaluació 
tècnica corresponent i l’entrevista individualitzada amb els 
responsables dels projectes. Un cop tancada la ronda de 
reunions amb totes les entitats seleccionades, Reus Esport i 
Lleure SA procedirà a l’avaluació final i a la formulació 
d’acords per a la seva signatura.

Termini ma- xim de
presentacio- de projectes:
El termini màxim de presentació de projectes al registre de 
Reus Esport i Lleure es fixa en divendres dia 30 d’octubre a 
les 13:30h, els projectes presentats amb data posterior sols es 
prendran en consideració en el supòsit de no arribar al nombre 
màxim de projectes previstos. Reus Esport i Lleure podrà 
demanar informació addicional o aportació de documentació 
quan els documents presentats presentin alguna mancança o 
quan sigui necessari per l’avaluació del projecte.

Calendari projectes entitats
 
FINS AL 25 D’OCTUBRE DE 2019 
Atenció de consultes de les entitats al correu 
parcdenadal@reusesport.cat

DIVENDRES 30 D’OCTUBRE DE 2019
Termini de presentació dels projectes

A PARTIR DEL 5 DE NOVEMBRE DE 2019 
Reunions de concreció dels projectes

11 DE NOVEMBRE DE 2019
Inici fase de comunicació dels projectes acceptats

20 DE NOVEMBRE DE 2019 
Proposta i signatura d’acords amb les entitats

19, 20 i 21 DE DESEMBRE DE 2019 
Muntatge del Parc i reunions de formació

DEL 27 DE DESEMBRE DE 2019 AL 4 DE GENER DE 2020 
Execució del Parc

4 DE GENER DE 2020 
Presentació de factures

DEL 8 AL 18 DE GENER DE 2020 
Presentació de l’avaluació del Parc

Dades de contacte
 
Reus Esport i Lleure SA - Regidoria d’Esports
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer Mallorca, 1

parcdenadal@reusesport.cat 

 Santi Fernández David Jovell
 sfernandez@reusesport.cat djovell@reusesport.cat
 977 010 888 ext 1959 977 010 888 ext 1978
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ATENCIO-!
TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ: 30 d’OCTUBRE de 2019, a les 13.30 h. 

Presentació al Pavelló Olímpic de dilluns a divendres de 10:00h a 14:00h.
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recursos propis de l’entitat.
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d’una representació al Teatret mitjançant la interpretació 
d’un conte, activitat de titelles, interpretació teatral o bé 
una cercavila pel Parc.

Aquests projectes es dotaran amb una aportació màxima de 
RELLSA de 625 euros + 75 euros, si es desenvolupa una 
activitat d’animació al teatret o una cercavila.
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• Projectes vinculats a l’eix temàtic proposat i concordants 

amb l’objecte social de l’entitat.
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Aquests projectes es dotaran amb una aportació màxima de 
RELLSA de 1.250 euros + 75 euros, si es desenvolupa una 
activitat d’animació al teatret o una cercavila.
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L’organització preveu un nombre màxim de projectes 
previstos a executar per les entitats atenent a la limitació 
d’espai destinat a aquesta finalitat, i que són:

• Màxim de 5 projectes de nivell 1
• Màxim de 18 projectes de nivell 2
• Màxim de 9 projectes de nivell 3

Per valorar els projectes es tindrà en compte els següents criteris:

ORIGINALITAT DEL PROJECTE  D’ 1 A 10 PUNTS

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE A LA SEGMENTACIÓ D’EDATS  D’ 1 A 10 PUNTS
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La concreció dels projectes, es farà mitjançant l’avaluació 
tècnica corresponent i l’entrevista individualitzada amb els 
responsables dels projectes. Un cop tancada la ronda de 
reunions amb totes les entitats seleccionades, Reus Esport i 
Lleure SA procedirà a l’avaluació final i a la formulació 
d’acords per a la seva signatura.

Termini ma- xim de
presentacio- de projectes:
El termini màxim de presentació de projectes al registre de 
Reus Esport i Lleure es fixa en divendres dia 30 d’octubre a 
les 13:30h, els projectes presentats amb data posterior sols es 
prendran en consideració en el supòsit de no arribar al nombre 
màxim de projectes previstos. Reus Esport i Lleure podrà 
demanar informació addicional o aportació de documentació 
quan els documents presentats presentin alguna mancança o 
quan sigui necessari per l’avaluació del projecte.
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A PARTIR DEL 5 DE NOVEMBRE DE 2019 
Reunions de concreció dels projectes

11 DE NOVEMBRE DE 2019
Inici fase de comunicació dels projectes acceptats
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DEL 27 DE DESEMBRE DE 2019 AL 4 DE GENER DE 2020 
Execució del Parc

4 DE GENER DE 2020 
Presentació de factures

DEL 8 AL 18 DE GENER DE 2020 
Presentació de l’avaluació del Parc

Dades de contacte
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