BASES REGULADORES DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR
1.- Objecte de la convocatòria
Davant l’interès en trobar una imatge que identifiqui tots els actes que es celebren durant
la Festa Major de Salt, i que l’àrea de festes de l’Ajuntament de Salt creu necessari que la
proposta surti de la pròpia ciutadania, s’ha decidit convocar un concurs per a trobar la
millor idea de cartell de Festa Major.
Aquestes bases tenen per finalitat establir els criteris i el procediment per a l'atorgament
d’un premi a la millor proposta de “cartell de Festa Major”, que s’utilitzarà per a fer difusió
de la Festa i de totes les activitats que s’organitzin aquells dies per aquest motiu.
Les normes contingudes en aquestes bases regulen l’objecte del concurs i la quantia del
premi, els requisits generals que han de complir els participants, la convocatòria del
concurs, la forma de presentació i requisits de les obres que es presentin, els criteris de
valoració, la tramitació i lliurament del premi i les obligacions dels participants.
Els actes d’atorgament del premi hauran de tenir en qualsevol cas la cobertura
pressupostària corresponent.
2.- Règim jurídic
Aquesta subvenció es convocarà i s’atorgarà en règim de concurrència competitiva a
l’empara del que disposen els articles 23 al 27 de la llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions i els articles del 58 al 64 del seu reglament de desenvolupament
aprovat per Reial decret 887/2006/RGSS) de 21 de juliol, els articles 239 al 241 de la
refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003) i els
articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya
(ROAS) (Decret 179/1995) i les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent.
3.- Objecte i quantia del premi
1. El present concurs té per finalitat potenciar la creació artística i la participació
ciutadana, així com fer difusió de la Festa Major de Salt.
2. Les obres o cartells concursants han de ser originals i inèdits i el tema ha d’estar
relacionat amb el municipi de Salt i la seva Festa Major.
3. Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i
difusió del cartell guanyador han de romandre en possessió de l’Ajuntament de Salt.
4.L'Ajuntament de Salt disposa d’un premi de 600,00 € per a l’obra premiada pel jurat del
concurs.
5. El premi estarà subjecte a la normativa fiscal vigent en el moment de la seva entrega.
4.-Participants
Pot participar en aquest concurs qualsevol persona interessada major d’edat.
Si es vol presentar un cartell en representació d’un grup, escola o entitat sense ànim de
lucre, ha de designar una persona representant de l’entitat. La resta de condicions de les
bases són les mateixes que per a les persones individuals.

5.- Convocatòria
L’Ajuntament per Decret d’Alcaldia, acordarà la convocatòria per a la celebració del
concurs i l’atorgament del premi i s'obrirà el termini per a la seva sol·licitud, que serà a
comptar des de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
Província fins el dia que s’estableixi, que no serà mai menys de quinze dies. S’utilitzaran
tots els mitjans que garanteixen el seu coneixement efectiu per part de les persones
físiques i jurídiques potencialment beneficiàries.
6.- Forma de presentació i requisits de les sol·licituds de participació
Les propostes s’hauran de presentar presencialment al registre general de l’Ajuntament
de Salt, Servei d’Atenció a la Ciutadania, de 9 h a 13.30 h. També es podrà presentar per
correu administratiu certificat, però caldrà que s’enviï per correu electrònic la sol·licitud
amb el segell de correus a la següent adreça de correu electrònic: festes@salt.cat, per tal
de poder-ne tenir constància dins del termini de presentació d’instàncies.
Els cartells que es presentin han de ser originals, inèdits i anònims. S’admet qualsevol
tècnica, però s’haurà de presentar en suport digital (vectoritzat) i en paper ( cartell A3,
sobre làmina de cartró ploma), evitant així en els originals tècniques difícilment
reproduïbles a impremta. Els cartells s’han d’identificar amb un pseudònim inscrit a la part
posterior del cartell.
Les mides del cartell ha de ser DINA3 (29,7X42 CM), incloent els marges, que no poden
ser més de 1,5 cm). Seran exclosos els cartells que no facin aquesta mida. El dibuix s’ha
de fer en sentit vertical. A la part inferior del cartell caldrà deixar-hi un espai d’uns 4 cm
d’alçada per a incloure-hi els logotips de l’Ajuntament de Salt que es creguin convenients.
El text que ha de figurar obligatòriament al cartell és: FESTA MAJOR DE SALT, amb els
dies i any de la Festa que es determinin a la convocatòria.
La creativitat del cartell ha d’incloure obligatòriament al menys un detall que identifiqui lla
Festa Major de Salt.
Les obres que presentin accions o actituds contràries als valors cívics i culturals de la
festa seran descatalogades. El mateix passarà amb aquelles obres que incloguin en el
seu disseny elements relacionats amb el consum d’alcohol tals com ampolles, copes o
noms de marques comercials.
Les il·lustracions es poden fer en qualsevol tècnica o estil que pugui ser reproduït i imprès
a quatre colors. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents ni
tampoc relleus i/o volums enganxats.
Les obres no poden anar signades, es signaran quan el jurat faci públic el nom de la
persona guanyadora.
Les obres presentades en un format o una presentació diferent als citats a les presents
bases seran desqualificades.
Tots els cartells s’han de presentar juntament amb un sobre tancat on hi figuri, a l’exterior,
la inscripció “concurs de cartell Festa Major” i el pseudònim, i a dins del sobre el nom,
l’adreça , adreça electrònica i el telèfon de l’autor, així com un paper signat en el qual
accepten les bases del concurs. Dins el sobre també cal adjuntar-hi un llapis de memòria
USB o un CD en què hi hagi el cartell en suport digital i en format .pdf vectorial.
És requisit imprescindible, per a poder participar al concurs, presentar tots els documents
requerits i disposar de compte bancari.

Tanmateix, els acords de convocatòria podran determinar, en supòsits justificats, la
necessitat d’aportar altres documents complementaris.
En el supòsit que el cartell no acomplís algun dels requisits assenyalats en aquestes
bases, la petició de participació en el concurs serà denegada sense necessitat de cap
altre tràmit.
Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà a l’interessat per tal que les
esmeni o la presenti en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, amb
l’advertiment que en cas contrari es declararà desistit de la petició i es procedirà a l’arxiu
de les actuacions, prèvia declaració expressa. Així mateix, si el sol·licitant ho autoritza, el
requeriment d’esmena de sol·licitud es podrà realitzar via correu electrònic.
La presentació de la sol·licitud de participació implica l’acceptació íntegra, per part de
l’entitat física o jurídica sol·licitant, del contingut d’aquestes bases i de la decisió del jurat.
7.- Criteris de valoració
1. El jurat serà nomenat per l'Ajuntament de Salt a proposta de l’àrea de Festes i l’Escola
de Belles Arts Municipal. Estarà format per 5 persones escollides entre coneixedors,
professionals i almenys un serà representant de l’Ajuntament de Salt. Entre els membres
del jurat s'escollirà qui actuarà com a presidència.
Actuarà com a secretari del concurs la tècnica de l’Àrea de Festes de l'Ajuntament de Salt
o algú a qui designi en substitució seva, que vetllarà per l'estricte compliment de les bases
del concurs.
2. Els criteris d'avaluació per part del jurat són els següents:
- Dificultat tècnica de la realització.
- Originalitat de l’obra
- Qualitat tècnica.
- Adequació de l’obra a la promoció de la Festa Major de Salt.
3. El jurat emetrà el seu veredicte després de la deliberació i debat entorn de les obres
presentades, nomenant un únic guanyador.
8.- Lliurament del premi
1. El veredicte i lliurament dels premis es portarà a terme durant el mes de maig o juny
de l’any en curs.
2. Les obres presentades seran exposades al públic de manera conjunta durant els dies
de la Festa Major.
9.- Obligacions dels participants
Seran deures dels participants:
a. Fer la inscripció en el format i terminis que s’estableixin a les bases.
b. Les obres presentades no podran ser obres premiades en esdeveniments anteriors.
c. S'hauran de presentar les obres al Servei d’Atenció al Ciutadà en l’Horari d’Atenció al
Públic.
d. L’obra guanyadora passarà a ser propietat de l'Ajuntament de Salt, i aquest en podrà fer

ús de caràcter divulgatiu o com a imatge d’altres cartells i/o fulletons que es puguin
generar amb motiu de la Festa Major.
e. Les obres no premiades podran retirar-se al finalitzar la Festa Major, durant les
setmanes següents a la finalització del període d’exposició.
f. En cas de resultar guanyador del premi, és imprescindible aportar, en el termini màxim
de 15 dies després de l'atorgament del mateix, a través de la seu electrònica de
l'Ajuntament de Salt, la documentació següent:
-Fotocòpia del NIF
-En cas de no residents a l'Estat Espanyol, per tal de no fer retenció de l'IRPF, caldrà
presentar certificat de residència fiscal signat per les autoritats fiscals del país
d'origen.
-Fitxa de creditor degudament complimentada amb les dades bancàries completes i
segellada per l’entitat bancària (caldrà fer arribar la original a la Intervenció de
l’Ajuntament) o amb un certificat bancari que acrediti que és titular del compte corrent
al qual s’ha de fer l’ingrés del premi.
- En el cas dels residents a l'Estat Espanyol, caldrà presentar documents justificatius o
autorització de consulta d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la
seguretat social.
g. En cap cas s'admetran obres que no hagin estat inscrites al concurs.
10.- Disposicions finals
1. L'Ajuntament de Salt, amb l'assessorament, quan s'escaigui, dels altres components del
jurat es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases.
2. Aquestes bases reguladores entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra
en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació.

