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Bases del concurs disseny de la imatge de la Festa Major 2016

1. Objectiu:
L’objectiu del concurs és definir quina serà la imatge de la Festa Major de
Montornès del Vallès 2016.

2.Participants:
El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica que desitgi participar.
Cada concursant podrà̀ presentar diverses propostes, sense estar limitat el
nombre d’elles, sempre que siguin d’obres originals e inèdites, que no hagin estat
presentades a cap altre concurs.

3.Dissenys:
Els dissenys no han de portar cap marca d’aigua o signatura/símbol que
s’identifiqui amb l’artista, patrocinador, empresa…
El disseny haurà d’indicar clarament el text “Festa Major 2016 Montornès del
Vallès”, s’haurà de treballar màxim a 3 tintes planes i s’haurà de presentar en
format vectoritzat o bé cada color en una capa. El color de fons serà el magenta.

4. Formes de presentació:
Les

propostes

es

poden

presentar

per

correu

electrònic

a

l’adreça

montornesfestamajor@gmail.com. Caldrà indicar: un pseudònim i el nom i
cognoms, domicili i telèfon de la persona que elabora la proposta.

S’obsequiarà a totes les persones participants amb un llapis de memòria de 8GB
(caldrà passar-lo a recollir pel Casal de Cultura).
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5. Termini:
El termini per a la presentació de propostes finalitzarà el proper 29 de maig, a
les 23.59 h.

6. Premi:
Es premiarà el disseny guanyador amb 400 € i l’entrega de 3 samarretes
estampades.

7. Jurat i votacions:
La Comissió Municipal de Festes escollirà com a màxim 5 dissenys entre
tots els treballs presentats. Els criteris de selecció seran: adequació amb la
temàtica festiva, qualitat i originalitat de la proposta.
Es descartaran inicialment aquelles propostes que puguin resultar ofensives, que
mostrin conductes de risc, que fomentin el consum d’alcohol o d’altres drogues o
que tinguin caire religiós o identitari (que s’identifiquin només amb un col·lectiu).
A partir d’aquesta primera selecció, es proposarà a la ciutadania que voti pel
disseny que més li agradi, del 06 al 10 de juny. Les votacions es dipositaran en
urnes ubicades en diversos equipaments municipals i es farà difusió al web
municipal www.montornes.cat de les imatges finalistes i de la ubicació de les
urnes, per a poder votar.
Es sortejaran dos cofres d’experiències a triar entre diferents opcions, entre les
persones que votin el disseny que més li agradi. Aquests cofres tenen un import
total de 99,80 €.

El veredicte final es farà públic mitjançant una notícia al web municipal el dia 17
de juny, abans de les 15 h. El disseny guanyador serà aquell que hagi rebut més
vots de la ciutadania (podran votar totes les persones empadronades al municipi
de Montornès del Vallès. Cada persona només podrà votar una vegada).
S’anunciarà igualment el nom de les persones que, havent participat en les
votacions, hagin resultat premiades amb un dels cofres d’experiències.
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En un termini de 30 dies naturals comptats des del dia de la publicació del
disseny guanyador al web municipal, la persona guanyadora haurà de facilitar al
Casal de Cultura: la fotocòpia del seu DNI i un número de compte on rebre el
premi. Un cop l’expedient administratiu de concessió dels premis passi per la
Junta de Govern Local (l’òrgan competent de la concessió) i sigui aprovat, es
procedirà a donar ordre de pagament del premi.
En el mateix termini, les persones guanyadores dels cofres d’experiències hauran
de triar entre una llista el cofre que desitgin i passar-ho a recollir pel Casal de
Cultura.

8. Drets:
Propietat dels treballs:
La persona premiada conservarà els drets morals sobre l’obra, responsabilitzantse de la no existència de drets de tercers, però no en podrà fer una utilització
comercial.
Sempre que hagi de fer esment de l’obra en qualsevol mitjà físic o digital, haurà
de citar l’Ajuntament de Montornès del Vallès, qui esdevé a partir de l’atorgament
del premi propietari dels drets d’explotació.

L’Ajuntament de Montornès del Vallès utilitzarà el disseny guanyador
fonamentalment en la difusió i marxandatge de la Festa Major 2016 (programes,
anuncis, samarrtes, etc.).

Protecció de dades:
En compliment d’allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de
dades, s’informa que les dades personals facilitades per les persones participants
seran incorporades en un fitxer de dades que té com a finalitat gestionar aquest
concurs.
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9. Partida pressupostària on s’imputa el cost de la subvenció:
La despesa de 499,80€ per al disseny guanyador i per als cofres regal va a
càrrec de la partida 16.54.338.48000 “Subvencions i premis Festes”.

L’import de 400 € del disseny guanyador es pagarà mitjançant transferència
bancària a la compte bancària que ens faciliti el guanyador/a.
L’altre import de 99,80€ de la compra dels cofres d’experiència, es farà un
expedient de contractació menor per a la compra d’aquests, des del Departament
de Cultura, Festes i Patrimoni, i posteriorment els entregarà als dos
guanyadors/es.
Qualsevol fet no previst en aquestes bases, o dubte sobre la seva interpretació,
serà resolt pel Departament de Cultura, Festes i Patrimoni de l’Ajuntament de
Montornès del Vallès

La participació al concurs suposa la total conformitat i acceptació d’aquestes
bases.

Anna Poderoso Martín
Tècnica de Cultura i Festes
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