CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL XX CONCURS DE DISSENY DE
LA PORTADA DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR 2017.
1. Indicació de l’aprovació de les Bases reguladores i diari oficial on s’han
publicat
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en data 26.11.2007, va aprovar inicialment
l’Ordenança general de subvencions (OGS), el text íntegre de la qual fou publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 50 de 27.2.2008, que va entrar en
vigor el dia 8.3.2008.
Aquesta Ordenança estableix les bases reguladores generals del procediment de
concessió de subvencions.
D’altra banda, a l’empara d’allò establert a l’article 23.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (LGS), aquesta convocatòria incorpora les bases
específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest procediment de
concessió.
2. Objecte
L’objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió
del premi del XX Concurs de disseny de la portada del programa de la Festa Major
2017 i totes les aplicacions que es creguin necessàries per reproduir aquesta imatge,
de manera que sigui el més representatiu de l’esperit cohesionador i participatiu de la
festa, promogut i organitzat per la Regidoria de Festes d’aquest Ajuntament, amb
l’ànim d’afavorir la creativitat, sense exclusions, de qualsevol persona que es vulgui
presentar.
3. Caràcter del premi
El premi objecte d’aquestes bases té caràcter voluntari i eventual i és concedeix a
criteri del jurat.
4. Requisits de les persones participants
Poden participar en aquest concurs les persones físiques que, independentment de la
seva edat o formació, tinguin interès amb el disseny i la creació artística, vulguin
mostrar els seus treballs i no es trobin en cap de les circumstàncies previstes per
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Documentació requerida
La inscripció serà gratuïta i s’haurà d’aportar la documentació següent:
a)
Fitxa d’inscripció degudament emplenada de manera llegible (disponible a la
seu electrònica, https://seu.matadepera.cat i des de la web de l’ajuntament,
www.matadepera.cat).

b)
En el cas d’un menor d’edat, autorització dels pares o tutors del menor.
(disponible igualment a la seu electrònica, https://seu.matadepera.cat i des de la web
de l’ajuntament, www.matadepera.cat).
c)
Un sobre tancat sense dades de caràcter personal que inclogui:
o
o
o

Full amb el títol i/o pseudònim.
CD amb el disseny.
Impressió en paper del disseny.

Posteriorment, la persona guanyadora haurà d’aportar el formulari de sol·licitud de
transferència bancària per a pagaments a la tresoreria de l’Ajuntament de Matadepera
a creditors i creditores.
Els treballs presentats hauran de reunir les següents característiques:








Els treballs es presentaran sense firma, si bé l’obra guanyadora podrà ser
firmada per l’autor/a abans de la seva reproducció.
Cada participant presentarà un disseny original i inèdit que podrà ser en
qualsevol tècnica (no s’admeten imatges baixades o copiades d’Internet).
La seva forma serà horitzontal i mesurarà 22cm d’alçada x 24cm d’amplada,
convé afegir de 3 a 5 mm de contorn (sang).
Es presentarà en paper i suport digital (CD):
Format d'arxiu TIFF o JPG, si és JPG amb nivell de compressió 8 o
superior (qualitat alta).
Format de color RGB o CMYK.
Dimensions mínimes en píxels: 1937 x 1780.
Resolució mínima en 24 x 22 cm: 200 píxels/polzada (79 píxels/cm).
La portada ha d’incloure el text: Del 31 d’agost al 4 de setembre de 2017.
La portada pot incloure un eslògan o frase representatiu de la Festa Major
(preferentment no més de quatre paraules). Aquest punt és opcional.

Els serveis tècnics podran sol·licitar els documents complementaris que estimin
necessaris per a la comprovació de les circumstàncies al·legades, els quals seran
d’obligada presentació en un termini de 10 dies hàbils des del seu requeriment.
6. Lloc i termini d’inscripció
La documentació per a la inscripció es podrà presentar directament a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Matadepera, plaça de l’Ajuntament, 1,
08230 de Matadepera, de dilluns a divendres de 8:15h a 14h i les tardes de dimecres
de 16h a 19h.
El termini per presentar les obres començarà el dia 20 de març i finalitzarà el dia 20
d’abril, ambdós inclosos.
Poden fer-se consultes a la Regidoria de Festes, telèfon 93 730.01.32 i correu
electrònic festes@matadepera.cat
Els treballs presentats quedaran exposats en el Casal de Cultura, durant una setmana
a partir de la data del veredicte del jurat. Acabada l’exposició, es podran recollir les
obres no premiades en el mateix Casal. Les obres no recollides quedaran a la lliure
disposició de l’Ajuntament, sense cap obligació de custòdia.
7. Supòsits d’exclusió
Es considerarà motiu d’exclusió del concurs:

-

L’incompliment o la manca d’acreditació en els terminis establerts d’algun dels
requisits d’accés fixats en el punt 4 d’aquestes Bases.
Incórrer en falsedat en la sol·licitud o en la resta de documentació exigida.
No aportar, en el termini atorgat la documentació exigida o que aquesta resulti
insuficient

8. Funcionament del concurs
Totes les obres presentades seran sotmeses a una selecció prèvia d’un jurat específic
format per 6 persones. Una d’aquestes serà la regidora de Festes i les altres seran
triades entre els membres de la Comissió de Festa Major. Aquest jurat serà presidit per
l’alcaldessa de Matadepera o regidor/a en qui delegui. En el cas que delegui la seva
representació en la regidora de Festes, es triarà un altre membre de la Comissió de
Festes. Actuarà com a secretària, amb veu i sense vot, la tècnica de la regidoria de
Festes.
Cada membre del jurat donarà la seva puntuació individualment i la suma total de tots
els membres que el formen serà el valor definitiu. La votació serà secreta. En cas
d’empat el President tindrà el vot de qualitat.
El jurat aplicarà els criteris de valoració fitxats en el punt 9 d’aquestes bases a les
sol·licituds presentades en temps i forma, i s’aixecarà acta on constarà el nom del
guanyador del premi.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.
9. Criteris de valoració de les obres
Els criteris per a seleccionar els guanyadors es basaran en:
a. El disseny i l’originalitat (d’ 1 a 10 punts).
b. La capacitat de comunicació lligada a la finalitat de la convocatòria (d’ 1 a 10
punts).
10. Quantia del premi
Hi haurà un únic disseny seleccionat. La persona guanyadora rebrà un premi en
metàl·lic dotat en 300.- €
11. Resolució
La decisió del jurat s’elevarà en forma de proposta de la regidora de Festes a la Junta
de Govern Local, òrgan competent per acordar l’aprovació de la concessió del premi.
La resolució de la concessió del premi es comunicarà, un cop aprovada, al
guanyador/a del premi.
12. Pagament del premi
El pagament del premi es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de
compte facilitat pel guanyador. En cas de ser el guanyador un menor d’edat es
transferirà el premi al compte corrent facilitat pels pares o tutors del menor.
13. Consignació pressupostària
El pagament del premi es la quantitat fixada en l’aplicació pressupostària
18.338.480.01 “Premi cartell Festa Major” dels pressupostos de l’Ajuntament per a
l‘any 2017, que en el moment d’aprovació d’aquestes bases és de 300.- €.

14. Publicacions
Disposar que els acords adoptats en el procediment d’adjudicació regulat per aquestes
Bases específiques es publicaran i podran consultar-se en el tauler d’edictes electrònic
de l’Ajuntament de Matadepera, al qual es pot accedir des de la seu electrònica
https://seu.matadepera.cat. Aquestes publicacions tindran efecte de notificació d’acord
amb el previst a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
15. Acceptació de les bases i reserva de drets de reproducció
La lliure inscripció al concurs implica:
a)
L’acceptació plena d’aquestes bases reguladores.
b)
La cessió a l’Ajuntament de Matadepera del dret a la reproducció de les obres
presentades i a fer-ne comunicació pública per a fins no comercials, en altres activitats
organitzades per aquesta corporació.
c)
Que l’obra guanyadora quedarà en poder de l’Ajuntament de Matadepera, a qui
pertanyeran tots els drets alienables de l’autor.
16. Interpretació
L’òrgan competent per a l’atorgament del premi, es reserva el dret a modificar les
bases, interpretar-les i a resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin en la seva
aplicació.
17. Règim Jurídic
En tot allò no previst en aquestes Bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Matadepera.”

