
 
 

ANNEX I 
 
CONVOCATÒRIA PER A LA PARTICIPACIÓ AL CONCURS INFANTIL DE 
MESTRES XATONAIRES I AL CONCURS DE MESTRES XATONAIRES 
DINS DELS ACTES DE LA XATONADA DE CUBELLES 2019 
 

a) Bases reguladores del Concurs Infantil de Mestres Xatonaires i del 
Concurs de Mestres Xatonaires dins dels actes de la Xatonada de 
Cubelles. 
 
Les bases reguladores del concurs van ser aprovades per Junta de 
Govern en data 11 de gener de 2017, i van ser publicades al BOPB.  
 

b) Crèdits pressupostaris. 
 
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 500,00€ i es 
repartirà de la següent manera únicament al Concurs de Mestres 
Xatonaires, categoria adulta: 
1er premi: 250,00€ 
2on premi: 150,00€ 
3er premi: 100,00€ 
Els premis aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 91.432.481.00 
del pressupost vigent. 
 

c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió del premi 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és celebrar els Concursos de Mestres 
Xatonaires que es realitzaran el diumenge 24 de febrer de 2019 dins 
dels actes de la 18a Xatonada de Cubelles. 
L’horari del concurs serà de 11 a 12 h. i el lliurament dels premis es 
celebrarà a partir de les 13 h. 
 
Amb aquesta convocatòria es pretén fomentar la gastronomia de la zona 
a través del plat de Xató, plat  típic i tradicional de la zona. El Xató és 
una salsa feta amb ametlles i avellanes torrades, molla de pa amb 
vinagre, all, oli i sal, i l’ingredient que la fa diferent, la nyora. Aquesta 
salsa acompanya una amanida d’escarola, amb anxoves, tonyina i 
bacallà.  
 

d) Procediment de concessió. 
 
En règim de concurrència competitiva. 
 
 

 
 
 



 
 
 

e) Requisits per a participar i forma d’acreditar-los. 
 
Pel Concurs de Mestres Xatonaires Infantil podrà participar tothom entre 
els 8 i 14 anys, fins a un màxim de 25 participants inscrits. Pel Concurs 
de Mestres Xatonaires podrà participar tothom a partir dels 15 anys, fins 
a un màxim de 30 participants inscrits.  
Les inscripcions es realitzaran per rigorós ordre d’entrada fins a esgotar 
les places existents. 
 
Tots els interessats hauran de fer una inscripció prèvia, totalment 
gratuïta, a l’Oficina Municipal de Turisme de Cubelles o bé a través d’un 
formulari específic a la pàgina web municipal. El fet de participar suposa 
l’acceptació de les bases i la convocatòria. 
 
Únicament podran optar al premi totes aquelles persones, a partir de 15 
anys, que hagin fet la inscripció prèvia, totalment gratuïta, a l’Oficina 
Municipal de Turisme de Cubelles o bé a través d’un formulari específic 
a la pàgina web municipal i que hagin participat al Concurs el dia i hora 
establerts per la organització i hagin realitzat el plat de Xató i la Salsa en 
el temps màxim d’una hora.  
Un cop s’hagin decidit els guanyadors dels premis, per poder obtenir el 
premi hauran de presentar instància de comunicació de dades bancàries 
al Registre general d’entrada de l’Ajuntament de Cubelles juntament 
amb l’acreditació del premi obtingut. 

 
f) Òrgans competents 

 
L’òrgan competent per a la instrucció de l’expedient és la regidoria de 
Turisme, Comerç i Fires. 
L’òrgan competent per a l’aprovació de les bases i de la convocatòria és 
la Junta de Govern Local. 
L’òrgan competent per la resolució d’atorgament dels premis, prèvia 
valoració del jurat qualificador, és la regidoria de Turisme, Comerç i 
Fires. 

 
g) Termini de presentació de les sol·licituds 

 
Les sol·licituds es podran presentar fins dos dies abans de la realització 
del Concurs de Mestres Xatonaires. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

h) Termini de resolució i notificació. 
 
Finalitzat el període d’inscripció, i un cop realitzat el Concurs i realitzada 
la deliberació per part del Jurat  i havent donat a conèixer els 
guanyadors del concurs, aquests hauran de presentar al registre general 
d’entrada de l’Ajuntament la comunicació de dades bancàries i es 
realitzarà l’aprovació d’atorgament per part del servei gestor en base a 
l’acta del jurat qualificador. Proposta que se sotmetrà a fiscalització per 
la Intervenció Municipal prèviament a la tramitació per resolució de la 
regidoria de Turisme, Comerç i Fires. 
El termini màxim per resoldre la petició és de 3 mesos. 
 

i) Documents i informacions que han d’acompanyar: 
Per a la realització de la inscripció prèvia al Concurs caldrà que els 
participants omplin el formulari d’inscripció on es demanaran les 
següents dades:  
- Nom i Cognoms 
- DNI  
- Data de naixement (i els anys) 
- Adreça 
- Telèfons de contacte: 
- Correu electrònic: 
- Signatura (de conformitat i acceptació de les bases) 
 
Els guanyadors per rebre el premi hauran de presentar la següent 
documentació: 
- Instància de comunicació de dades bancàries. 
- Acreditació del premi obtingut 
 

j) Reformulació 
 
No s’escau. 
 

k) Règim de recursos. 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra 
aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos 
a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i 
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
 
 
 
 



 
 
 

l) Criteris de valoració dels Concursos de Mestres Xatonaires 
 
El Jurat qualificador estarà format per 5 persones per cadascun dels 
concursos: un representant de l’Ajuntament, un representant de 
l’Associació d’Hostaleria i Comerç de Cubelles, un representant escolar, 
un representant vinculat a la restauració i gastronomia i un representant 
d’una entitat. 
Aquestes persones valoraran els plats realitzats pels participants tenint 
en compte els criteris següents: 
La presentació del plat i el morter, de menys a més valor, d’1 a 5 punts. I 
el gust de la salsa i/o l’amanida, de menys a més valor, d’1 a 10 punts. 
 

m) Mitjà de notificació o publicació. 
 
S’emetrà notificació expressa de l’atorgament dels premis als 
guanyadors. 
 
La convocatòria es publicarà al SNPS i al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, així com al tauler electrònic de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Cubelles. 
 

 


