BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS DEL CONCURS
DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en el procés de preparació de la Festa Major,
convoca el concurs de cartells per anunciar-la.

L’objectiu de l’Ajuntament de Sant Quirze és, mitjançant la convocatòria d’aquest
concurs de cartells, fomentar la participació ciutadana i la creació artística en un
esdeveniment tan destacat com és la Festa Major del municipi. La convocatòria d’un
concurs de cartells promou el foment de la cultura entre els ciutadans i ciutadanes i, a
més, pot donar a conèixer i promoure el nostre municipi entre les diferents persones
que hi participin.
1. OBJECTE
L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la Festa Major de Sant
Quirze del Vallès.
2. PARTICIPANTS

Hi poden participar totes les persones empadronades a Sant Quirze del Vallès a partir
de 16 anys que ho desitgin.

3. TERMINI DE PRESENTACIÓ
La presentació de treballs pel concurs comença el 15 de març i acaba 15 de maig.
4- LLOC DE PRESENTACIÓ
Per tal de participar al concurs caldrà presentar els treballs a les Oficines d’Atenció al
Ciutadà municipals en horari d’atenció al públic.

5 - FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUDS
5.1. Les obres presentades han de ser originals i inèdites.
5.2. Les propostes s’hauran de presentar en un suport rígid DIN A4.
5.3. El format dels cartells serà de 21 cm d'ample x 29,7 cm d'alt.
5.4. No s'admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums
enganxats.
5.5. Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la
fotoreproducció i la impressió en color.
5.6. El cartell ha d’incorporar el logotip de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, la
llegenda “Festa Major de Sant Quirze del Vallès”, l’any i les dates en què es
celebra.
5.7. En la part inferior del cartell s’ha de preveure una franja de 5 cm per la inserció
dels logotips dels patrocinadors.
5.8. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar-ne la diapositiva o un
original digital de qualitat.
5.9. L’autor/a haurà de lliurar també una còpia en suport informàtic, amb capes i
amb la resolució adequada per a la seva impressió. El format digital amb capes
haurà de ser compatible amb els programes Photoshop o Indesign.
5.10. Les obres es presentaran dins d’un sobre tancat amb un pseudònim, que
també haurà de constar a l’anvers del cartell i a l’interior del sobre juntament
amb el nom i cognoms de l’autor, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic.
5.11. Els autors/es podran signar les seves obres una vegada conegut el veredicte
del jurat.
6. COMPOSICIÓ DEL JURAT

El jurat estarà presidit per l’alcalde/ssa de Sant Quirze i la regidor/a de Cultura i
integrat per membres de la Comissió de Festes Populars i treballadors/es del
Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze.
7. VALORACIÓ DELS TREBALLS

7.1. El jurat farà una primera preselecció, tot descartant els treballs que no
compleixin amb qualsevol punt de les bases.

7.2. El jurat valorarà l’obra dels participants en base a la seva qualitat, coherència
amb els temes de treball i la seva originalitat.
7.2. Front a qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases, la decisió del
jurat és inapel·lable.
7.3. El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.
7.4. El jurat es reunirà dues setmanes després de la finalització del termini de
presentació de les sol·licituds per valorar els treballs presentats.
7.5 El veredicte es donarà a conèixer l’endemà de la decisió del jurat al web de
l’Ajuntament, www.santquirzevalles.cat.
8. LLIURAMENT I QUANTIA DEL PREMI

8.1. El lliurament del premi es farà en el marc dels actes de la Festa Major.
8.2. El nom del guanyador/a figurarà en el programa de la Festa Major.
8.3. S’atorgarà un únic premi de 450 € per al cartell guanyador.
9. OBLIGACIONS FISCALS

Els premis d’aquest concurs constitueixen premis en espècie amb la consideració de
guany patrimonial pel guanyador, de manera que estaran subjectes a les obligacions
fiscals corresponents, d’acord amb la Llei i el Reglament de l’IRPF vigents en el
moment del lliurament dels premis. La retenció de l’RPF, si procedeix, serà
responsabilitat de l’organitzador.
10. DRETS D’AUTOR

10.1. Els i les participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran
responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
10.2. El cartell guanyador quedarà en poder de l’Ajuntament, el qual es reserva tots
els drets de reproducció, ús i divulgació com a cartell i programa de la Festa
Major.
10.3. L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin.
10.4 Els originals presentats no són objecte de devolució.

11- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
11.1. La participació en aquest premi suposa la total acceptació de les presents
bases.
11.2. L’incompliment d'alguna de les condicions requerides suposarà no poder optar
al premi objecte de la convocatòria.
11.3 L'organització es reserva el dret de modificar les bases en qualsevol moment.

