NORMES DE PREINSCRIPCIÓ
Convocatòria de preinscripció per participar a les festes del terme municipal de Maó
Aquestes bases per a la preinscripció de cavallers per participar a la Colcada de les
festes patronals del terme municipal de Maó obeeixen al contingut dels Protocols
actualment en vigor, com a norma de rang superior. Per resoldre qualsevol qüestió no
prevista en aquestes bases, se seguirà allò que determinen els Protocols.
La Junta de Caixers, reunida en sessió de 4 de juny de 2019, acorda:
1)
Obrir el període de preinscripció de les persones que vulguin participar a la
Colcada de les Festes de la Mare de Déu de Gràcia i optar a les de Llucmaçanes i a
les de Sant Climent, que s’estableix entre el 7 de juny al 5 de juliol
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2)
La Junta de Caixers valorarà el compliment de les obligacions, per part de
les persones preinscrites, abans d’emetre la convidada de participació a les festes.
3)

Les obligacions que contempla la convocatòria són les següents:


Es podran preinscriure per participar a la Colcada de les festes de la Mare de Déu
de Gràcia totes les persones empadronades a Maó, com a mínim, des de tres mesos
abans del moment de la preinscripció, sense cap exclusió per raons de procedència,
cultura o creences. Encara que no estiguin empadronats/ades a Maó, també ho podran
fer directament aquells pagesos/es que facin feina a un lloc del terme municipal de Maó.
Únicament no ho podran fer aquelles persones que, complint els requisits, hagin estat
sancionades amb la no participació, per acord ferm de la Junta de Caixers, o hagin
incomplert algun punt de les normes d’inscripció del 2018, amb posterioritat a la seva
inscripció a la festa.

Les persones preinscrites, una vegada comprovades les circumstàncies, seran
convidades per l’Ajuntament a participar directament a la Colcada.

Per motius de la pròpia seguretat i la dels espectadors, no podran participar a la
Colcada els menors de 12 anys en el moment de les festes. Per als menors d’edat
compresos entre els 12 i els 18 anys, serà imprescindible el document d’autorització
dels seus progenitors o tutors/ores, que se’n fan responsables com a participant a les
festes. Aquest document haurà de ser presentat pels mateixos progenitors o tutors/ores a
les oficines del Servei Municipal de Cultura.

Les persones preinscrites a la Colcada ho fan per sortir el dissabte de la festa, 7
de setembre, i el matí del dia de la festa, 8 de setembre. La participació a la comitiva del
capvespre del dia 8 és de caràcter voluntari i reservada a les persones empadronades a
Maó. En cas de no poder participar a la Colcada en una de les dues sortides obligatòries,
les persones afectades tenen dues possibilitats:
a) Demanar l’exempció en el moment de la preinscripció, davant la Junta de Caixers,
que decidirà sobre cada cas.
b) Apuntar-se per tanda. Això és que dos cavallers que només vulguin o puguin sortir
una tanda ho podran fer, sempre que l’altra tanda estigui coberta per un altre persona en
les mateixes circumstàncies.
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De forma excepcional, es podran preinscriure per a la Colcada d’una de les
festes del terme municipal, Maó, Llucmaçanes o Sant Climent les persones de Maó, i, si
és el cas, de Llucmaçanes i Sant Climent, que estiguin empadronades en altres
municipis, amb l’obligació que no estiguin apuntats ni hagin de sortir a la Colcada del
municipi actual de residència, ni a altres municipis.

Les preinscripcions s’hauran de fer a les oficines del Servei Municipal de
Cultura. Amb aquesta finalitat, s’empraran els formularis oficials facilitats per
l’Ajuntament.
4) La preinscripció i participació a les colcades de Llucmaçanes i Sant Climent

Identif. doc. elect.: ES-07032-2019-4DDD2197-F948-4CA4-9E51-6F65214F0F6C 06/06/2019 13:21:39 Pag.:2/4
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

La participació en aquestes festes es farà mitjançant sorteig entre aquelles persones
interessades que no hi entrin directament pel fet de ser de Llucmaçanes i Sant Climent,
respectivament. Enguany, aquest sorteig es farà a la sala de plens de l’Ajuntament de
Maó, el pròxim 12 de juliol, a les 20.00 h.
En el moment de la preinscripció de les persones empadronades a Maó, aquestes faran
saber si volen participar a les colcades de les festes de Llucmaçanes i Sant Climent. Per
afavorir la major participació possible, les sortides seran únicament per a un dels dos
dies de la festa.
En cas de dues persones que s’apunten juntes, per fer tanda, la parella de
cavallers/cavalleres només tindrà un número de sorteig. Serà obligació, en aquest cas,
que sigui per a la mateixa festa; això és: un, el dissabte i l’altre, el diumenge. En cas que
en el moment en què surten elegits un dels dos dies de la festa ja estigui amb llista
completa, els membres d’una parella podran elegir sortir en festes separades.
El número que surti en el sorteig tindrà quatre opcions per elegir:
1)
2)
3)
4)

Llucmaçanes, dissabte capvespre
Llucmaçanes, diumenge matí
Sant Climent, dissabte capvespre
Sant Climent, diumenge matí

En el cas que, de forma excepcional, qualque altre municipi convidi a un o diversos
cavallers/res de Maó –fet que no s’ha confirmat a dia d’avui- aquests llocs també
entraran en el mateix sorteig.
Com que no hi ha inscripció amb preferència prèvia, les persones inscrites faran saber a
quina festa volen participar en el moment que surti el seu número en el sorteig. Si no
poden assistir-hi, podran autoritzar una persona representant perquè ho faci en nom seu,
però sempre amb constància escrita d’aquest nomenament. En cas de sortir un nombre i
no ser-hi presents la persona titular, ni la representant, es posarà en aquella relació on
figuri un menor nombre de persones participants ja elegides.
Com s’ha dit abans, la participació en aquestes festes es farà mitjançant sorteig. En
aquests sorteigs es discriminarà positivament aquelles persones que siguin propietàries
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de cavalls de festes. Així:
a)
Les persones preinscrites propietàries de cavall se sortejaran primer, i així
tindran preferència a l’hora d’ocupar plaça a les diferents festes. Posteriorment, se
sortejaran únicament aquelles persones preinscrites que no siguin propietàries de cavall
i que hagin fet saber la seva voluntat de participar a les colcades.
b)
Es considera “cavall propi” només la propietat del cavall amb què ha de sortir a
la festa, no la propietat d’altres cavalls. Serà obligació sortir amb el cavall propi inscrit,
o, en cas de canvi, amb un altre cavall, que també haurà de ser propi.
c)
S’admetrà com a propi un cavall d’una altra persona propietària, sempre que es
mantengui amb aquesta un parentesc de primer grau: pare-fill, germà/ana, sogre-a,
gendre/nora o cònjuge.
d)
Per certificar la propietat del cavall i/o l’autorització de moviment de l’animal,
s’haurà de presentar la documentació requerida: TME (Targeta de Mobilitat Equina); en
atenció a l’actual procés d’expedició d’aquestes targetes, a falta d’aquesta s’acceptarà la
Diligència de tramitació d’autorització d ela TME, expedida per sa Granja. Es podran
presentar les documentacions dels cavalls no propis fins al dia 26 de juliol, en el cas de
Llucmaçanes; fins al 9 d’agost, en el cas de Sant Climent; i fins al 24 d’agost, en el cas
de Maó.
e)
Després del sorteig, no s’admetran, de cap manera, canvis en la composició de
les colcades.
f)
En cas de baixa d’un participant escollit per sorteig, ocuparà el seu lloc el/la
suplent corresponent, per ordre de sorteig.
Per apuntar-se en parella caldrà que ambdós tenguin cavall propi. Si un dels dos
s’apunta amb cavall de lloguer, ambdós passaran al sorteig corresponent a les persones
participants amb cavall de lloguer.
5) Altres consideracions
Les persones participants a les FESTES DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA que vulguin
fer tanda amb un altre cavaller/a ho poden comunicar fins al dia 22 d’agost de 2019.
Després d’aquesta data, no s’admetran canvis en aquest sentit. En tot cas, els drets de
participació (gratificació, cullera de plata, aluda, participació a la Beguda, etc.) ho seran
únicament dels cavallers/res titulars.
L’Ajuntament subscriurà una assegurança de responsabilitat civil, que cobrirà els
integrants de la colcada que participin a les festes de la Mare de Déu de Gràcia, a Sant
Climent i a Llucmaçanes.
Igualment, en cas de mort del cavall participant amb motiu de la festa, l’Ajuntament
concedirà una ajuda de 600 euros a la persona propietària del cavall, com a única
indemnització. Durant la festa, les despeses veterinàries, de medicaments, etc., seran a
compte de l’Ajuntament, a través del contracte subscrit amb el veterinari/ària.
L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses per a la correcta retirada de les restes de
l’animal.
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Com a novetat, aquesta ajuda de 600 euros i del cost de medicaments es manté fins
passades 48 hores del final de la colcada, sempre amb el certificat del veterinari/ària
titular que corrobori que l’atenció és motivada per la participació de l’animal en la festa.
Transcorregudes aquests 48 hores amb posterioritat a les festes, la mort de l’animal, o
les despeses veterinàries, de medicaments, etc., serà per compte del cavaller o de la
propietat del cavall.
6) Ajudes i records.

Identif. doc. elect.: ES-07032-2019-4DDD2197-F948-4CA4-9E51-6F65214F0F6C 06/06/2019 13:21:39 Pag.:4/4
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

En el cas de Llucmaçanes i Sant Climent, l’ajuda per participació serà per al cavaller
que surti dissabte; la cullereta de plata serà per al cavaller que surti el dia de la festa.
En el cas de les festes de la Mare de Déu de Gràcia la persona que surti a les dues tandes
tindrà una ajuda de 80 euros, per a preparació del cavall, i la cullereta de plata que es
lliura el dia de la Mare de Déu de Gràcia; el cavaller/a que surti només a una tanda
rebrà una ajuda de 40 euros; només en el cas que la tanda en què surti sigui la del Dia de
la Mare de Déu de Gràcia, rebrà igualment una cullereta de plata.
Els cavallers que no surtin finalment a la Colcada i no s’hagin donat de baixa seran
advertits oficialment, ja que aquesta no comunicació pot crear perjudicis al conjunt de
la festa. L’incompliment serà considerat falta lleu.
La preinscripció directa de participants de Llucmaçanes i Sant Climent per participar a
les festes de Sant Gaietà i de Sant Climent es farà al mateix Servei Municipal de
Cultura, durant el mateix període de temps, fins al 5 de juliol. Posteriorment, les
associacions de veïns de Llucmaçanes i Sant Climent verificaran que les persones
preinscrites compleixen les condicions per ser considerades persones residents a
Llucmaçanes i a Sant Climent.
La Junta de Caixers té la responsabilitat d’estudiar i la potestat de resoldre qualsevol
qüestió que no hagi estat contemplada en aquesta convocatòria. Les reclamacions, si
n’hi hagués, s’han de presentar sempre per escrit davant la mateixa Junta.
EL SECRETARI DE LA JUNTA DE CAIXERS

Josep Portella Coll

Conxa Juanola Pons Alcaldessa
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