
BASES REGULADORES DEL CONCURS “LA SAMARRETA 
VIATGERA 2011”  
 

 

1.- OBJECTE DEL PREMI: 
 
Es convoca una nova edició del concurs de “La Samarreta Viatgera” que tindrà 
lloc el dia 15 de setembre de 2011, amb la intenció de promoure la Festa Major 
del municipi arreu del món. 
 
2.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS I FORMA D’ACREDITAR -LOS: 
 
Poden participar en el concurs tots els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin i 
que s’avinguin a l’exigència d’aquestes bases.  
 
El premi al guanyador/a és un sopar per a quatre persones. 
 
3. CRITERIS OBJETIUS D’ATORGAMENT DEL PREMI: 
 
S’han de reunir els requisits següents: 
 
a) Inscripció al concurs: 
 
La inscripció és gratuïta i s’ha de fer al Casal de Cultura i al Centre Juvenil 
Satèl.lit, en l’horari de 15.30 a 20.30 hores. L’últim dia de presentació de la 
fotografia és el dia 9 de setembre de 2011. 
 
El mes d’agost els dos equipaments municipals estaran tancats. 
 
c) Característiques dels treballs: 
 
Contingut: Fer una fotografia on la protagonista sigui la samarreta viatgera de la 
Festa Major 2011. 
 
La fotografia s’ha de presentar dins d’un sobre, amb un paper adjunt amb nom, 
cognoms, adreça, codi postal i telèfon de contacte. 
 
Cada concursant pot presentar una sola fotografia i la tècnica és lliure. 
 
La fotografia ha de ser tamany 20x25. 
 
La fotografia s’ha de presentar en un suport de cartolina de tamany 20x25 per a 
ésser exposada immediatament després del lliurament del premi. 
 
 
4. ÒRGAN COMPETENT DE LA CONCESSIÓ: 
 
La Junta de Govern Local. 
 



5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES, LLIUR AMENT DEL 
PREMI I L’EXPOSICIÓ: 
 
El lliurament del premi del concurs es farà el dijous dia 15 de setembre a les 20 
hores, al Casal de Cultura, moment en què quedarà inaugurada l’exposició de 
la mostra de fotografies. 
 
- Propietat dels treballs: 
 
La fotografia premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Montornès 
del Vallès, que en podrà fer l'ús que consideri oportú. En tot moment es podrà 
fer menció del nom de l'autor, sense haver de pagar drets d'autor. 
 
- Jurat i decisió: 
 
El jurat estarà format per un jurat popular del municipi. Els criteris de valoració 
seran els d’originalitat i qualitat de la proposta. 
 
El jurat de selecció emetrà un informe amb la proposta de resolució provisional 
que s’elevarà a l’òrgan competent, la Junta de Govern Local, per a la seva 
resolució definitiva. 
 
- Exposició dels treballs: 
 
Les fotografies restaran exposades al del Casal de Cultura del 16 al 30 de 
setembre, ambdós inclosos, en l’horari de 15 a 21 hores. 
 
L’organització atendrà degudament les fotografies presentades, però no es 
responsabilitza dels possibles danys ocasionals durant l’exposició. 
La devolució de les fotografies es farà al Casal de Cultura del 1 al 7 d’octubre, 
de 15 a 21 hores. Si passat aquest termini no es recullen, restaran propietat de 
l’Ajuntament. 
 
6. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT D E LA 
FINALITAT PER A LA QUAL ES CONCEDEIX EL PREMI: 
 
Un cop deliberat el guanyador/a dels premi del concurs de la “Samarreta 
Viatgera 2011” al Casal de Cultura, el dijous 15 de setembre, a les 20 hores, 
podrà entregar fotocòpia del seu document nacional d’identitat a la recepció del 
Casal. 
 
7. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA ON S’IMPUTA EL COST DEL P REMI: 
 
El premi del concurs de “La Samarreta Viatgera” és un sopar per a quatre 
persones amb l’import de  150€, a càrrec de la partida 11.32.338.480 
“Subvencions festes” del vigent pressupost.  
 
El regidor de Festes 
 
M. Ángel Bueno Aranda 


