
 

BASES DEL CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE DE SANT JORDI,  2015 
 
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, dia 23 d’abril de 2015, es convoca una nova 
edició del concurs Punt de Llibre, amb la intenció que el punt guanyador absolut 
anunciï el programa de la diada literària. 
 
1.Tema   
S’ha descobert una espècie de drac devora llibres que destrueix biblioteques 
senceres.  Per acabar amb la destrucció li hem d’ensenyar  que llegir-los el farà molt 
més feliç. 
 
2.Tècnica  
S’accepta qualsevol tècnica, excepte l’ús dels retoladors fluorescents, les imatges 
animades, fotografies  i relleus. Només s’acceptaran relleus en el cas dels punts 
artesanals. 
 
3. Format  
El punt ha de tenir un format de 20 x 7 cm i s’ha de presentar en suport rígid. En el 
cas de treballs realitzats amb ordinador, aquests han d’anar acompanyats d’un 
suport informàtic amb la imatge amb una resolució mínima de 300 pp. 
 
4. Participació i presentació  
Hi poden participar totes aquelles persones que ho desitgin i que s’avinguin a 
l’exigència d’aquestes bases. Hauran de presentar una fotocòpia del DNI en el 
moment de la inscripció al concurs. En el cas dels menors que no disposin de DNI, 
presentaran el del seu tutor/a legal. 
 
El termini de presentació dels punts finalitza el 10 d’abril a les 20.30 h Es poden 
lliurar a qualsevol dels centres organitzadors: 
 
Casal de Cultura      
Av. Mogent, 2 
Tel. 93 572 17 19 
casalcultura@montornes.cat 
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 
 
Biblioteca de Montornès 
C/ Can Parera, 34 
Tel. 93 568 65 30 
b.montornes@diba.cat 
De dilluns a divendres de 15  a 20.30 h 
Dijous de 9.30 a 13 h 
Dissabtes de 10 a 13 h 
 
 
 



 

Centre Juvenil Satèl·lit 
C/ Llibertat, 10 
Tel. 93 572 39 39  
joventut@montornes.cat 
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 
 
Cada participant podrà presentar només un punt de llibre, el qual ha de ser una obra 
inèdita que no hagi estat premiada en cap altre concurs.  
El punt de llibre es presentarà dins d’un sobre gran signat en un lloc ben visible amb 
el pseudònim i l’edat de l’autor/a. A dins d’aquest sobre, a més del punt de llibre, 
s’inclourà un sobre més petit i tancat (també signat a la part exterior amb el 
pseudònim i l’edat de l’autor/a) a dins del qual hi haurà les dades personals de la 
persona participant: nom, cognoms, edat, telèfon, adreça electrònica i domicili. 
 
Tots els punts de llibre que no compleixin les bases s’exclouran del concurs. 
 
5. Jurat i criteris de valoració 
El jurat estarà format per un il·lustrador del municipi, un membre de la Biblioteca i la 
tècnica de Cultura i Festes. Es reunirà el dilluns 13 d’abril, a la Biblioteca, per a 
valorar les propostes presentades i emetre veredicte. El veredicte serà recollit en un 
acta que es farà pública a través del web municipal. Es valorarà l’originalitat, qualitat 
de la proposta en relació a les categories i l’adequació al tema. El jurat es reserva el 
dret de declarar deserts els premis en cas que es consideri que la qualitat dels 
treballs presentats no ofereix el nivell i/o les característiques adients. 
  
6. Devolució de les obres 
Els punts seran retornats a la Biblioteca a partir del dia 20 de maig. Els treballs no 
podran ser reclamats passat un període de 15 dies.  
Els punts de llibre guanyadors passaran a pertànyer a l’Ajuntament de Montornès 
 
7. Premis 
Els punts guanyadors seran reproduïts. 
Les tres primeres categories rebran  un val per a la compra de material bibliogràfic i 
educatiu.  A partir de 16 anys rebran els diners en metàl·lic. 
 



 

  
Categories: 
 

Premis: 

 
De 4 a 7 anys 

Val per valor de  
60 € 
 

 
De 8 a 11 anys 
 

Val per valor de  
80 € 

 
De 12 a 16 anys 
 

 
Val per valor de 
120 € 

 
 Majors de 16 anys 
 
 

 
200 € 

Majors de 16 anys  
Obres artesanals: patchwork, ceràmica, marqueteria, ferro, 
etc.  
En no ser reproduïbles per impremta no opten a ser la 
imatge del programa dels actes Sant Jordi ni reproduïts. 
 

 
200 €  

    
8. Tractament de dades 
Les dades dels guanyadors del concurs poden ser utilitzades en els mitjans de 
comunicació multimèdia de la Biblioteca i l’Ajuntament de Montornès (Pàgina Web, 
Facebook), seguint el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.  
 
9. Exposició 
Amb tots els punts presentats es farà una exposició que es podrà veure del 24 al 30 
d’abril al Casal de Cultura, del 4 al 8 de maig al centre juvenil Satèl·lit, del 11 al 16 
de maig a la Biblioteca. 
 
10. Drets 
Els autors dels punts de llibre premiats mantindran la possessió dels drets morals 
sobre les obres però no en podran fer una utilització comercial de les mateixes. 
Sempre que hagin de fer esment de les obres premiades, hauran de citar 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès com a propietari.  
Els punts de llibre premiats podran ser utilitzats per l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès, per la seva publicació i reproducció en qualsevol mitjà, sense limitació de cap 
mena i indefinidament, podent-ne cedir els drets d’utilització a tercers, sempre amb 
la indicació del nom de l’autor o l’autora. A aquests efectes l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès podrà publicar, reproduir i exercir els drets d’explotació 
directament o en col·laboració amb altres entitats, igualment sense limitació de cap 
mena i per temps indefinit.  



 

Els autors es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota 
reclamació per drets d’imatge.  
 
11. Òrgan competent de la concessió 
La Junta de Govern Local. 
 
12. Termini i forma de justificació per part dels b eneficiaris del compliment de 
la finalitat per la qual es concedeix el premi 
El lliurament de premis del concurs de Punt de Llibre tindrà lloc a la plaça de Pau 
Picasso, el dia 23 d’abril a partir de 19 h Els guanyadors hauran de ser presents a 
l’acte de lliurament. En cas de no ser possible  es podrà delegar en algun familiar o 
conegut. 
  
Posteriorment els guanyadors de les categories IV i V hauran de facilitar al Casal de 
Cultura, la fotocòpia del seu DNI i un número de compte on rebre el premi, en un 
termini de 30 dies naturals comptats des del dia del lliurament dels premis; un cop 
l’expedient administratiu de concessió dels premis passi per l’òrgan competent de la 
concessió (JGL) i sigui aprovat, es procedirà a donar ordre de pagament a les 
persones premiades.  
 
13. Partida pressupostària on s’imputa el cost de l a subvenció: 
La despesa dels premis del concurs de Punts de Llibre 2015, amb un import de 660 
€ van a càrrec de la partida 15.31.334.480 “Subvencions i premis culturals”. 
 
 
La tècnica de Cultura 
 
 
 
 
Anna Poderoso Martín 


