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BASES XXIX CONCURS DE CARTELLS DE CARNAVAL 2014
A. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la convocatòria és la XXIX edició del concurs de cartells de Carnaval que se
celebra dins la programació de Carnaval.

B. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Poden participar en el concurs tota persona física que ho desitgi, sempre que no hagi estat
implicada en la definició i/o preparació d’aquest concurs.
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, així com la
submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.

C. TEMA I REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ AL CONCURS
Als cartells hi ha de constar el text: “Carnaval 2014 Montornès del Vallès”.

La inscripció és gratuïta i s’ha de fer als següents equipaments, en horari de 16 a 20 h de
dilluns a divendres:

CASAL DE CULTURA
Av. Mogent, 2
Tel.93 572 17 19
casalcultura@montornes.cat

CENTRE JUVENIL SATÈL·LIT
C. Llibertat, 10
Tel. 93 572 39 39
joventut@montornes.cat

El termini de la presentació dels cartells és fins dimecres 19 de febrer de 2014 a les 20.30
hores.
En cas de voler enviar els cartells per correu ordinari, caldrà que es facin arribar a l’Ajuntament
de Montornès del Vallès (Av. Llibertat, 2 08170 Montornès del Vallès), a l’atenció del
Departament de Festes.
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Característiques que han de reunir els cartells:
La tècnica és lliure. Cada concursant pot presentar fins a dues obres. Aquestes han de ser
inèdites.
Cal adjuntar-hi un sobre tancat amb el pseudònim a l’exterior. A dins hi ha de constar el nom,
cognoms, telèfon, adreça (amb població i codi postal), edat i una fotocòpia del DNI (en cas de
menors que no disposin de DNI, caldrà aportar el del pare/mare/tutor).
Els cartells han de fer 29,7 x 42 cm (DinA3) i han d’anar muntats sobre suport rígid, sense
marges. Les obres que no compleixin aquests requisits de presentació poden quedar fora del
concurs i de l’exposició posterior.
Els originals han de ser aptes per a la reproducció impresa amb un màxim de 4 tintes
(quadricromia).
Els drets sobre les imatges exposades al cartell han de ser propietat de l’autor/a.
En el supòsit que hi hagi una vulneració de drets de tercers sobre aquestes imatges, l’autor/a
serà responsable i exonerarà l’Ajuntament de Montornès del Vallès de tota responsabilitat.

En el cas que el cartell estigui dissenyat per ordinador, l’autor/a també n’ha de lliurar una còpia
en suport informàtic (CD o llapis de memòria) amb un mínim de 300pp de resolució.

D. PREMIS
L’import total dels premis és de 600 €, repartit en les següents categories:
PREMI ADULT (a partir dels 19 anys): 300 €
PREMI JUVENIL (dels 13 fins als 18 anys, ambdós inclosos): val de compra de material
informàtic per valor de 200 €.
PREMI INFANTIL (fins els 12 anys, inclosos): val de compra de material de papereria per valor
de 100 €.

El jurat decidirà entre els cartells premiats, quin serà la imatge de la programació de les
activitats del Carnaval 2014 del Departament de Festes.

E. LLIURAMENT DELS PREMIS I EXPOSICIÓ DE LES OBRES
El lliurament dels premis es farà divendres 21 de febrer de 2014, a les 19 h a la Sala Riu
Mogent del Casal de Cultura, a l’Av. Riu Mogent, 2. Les obres restaran exposades al Casal de
del 21 de febrer fins el 5 de març, en horari de 15.30 a 20.30 h; i del 10 de març fins al 21 de
març al Centre Juvenil Satèl·lit en horari de 15.30 a 20.30 h .
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F. JURAT I DECISIÓ
El jurat estarà format per tres persones vinculades al món de l’art i del disseny gràfic.
Els criteris de valoració i la seva respectiva ponderació seran:
-

Capacitat per a comunicar el tema del concurs: fins a 12 punts

-

Qualitat compositiva i estètica: fins a 9 punts

-

Originalitat i creativitat: fins a 9 punts

A judici del jurat, qualsevol premi podrà declarar-se desert si la qualitat de les obres no
mereixen una mínima puntuació.
La tècnica de Cultura i Festes emetrà un informe amb el veredicte del jurat i la proposta de
resolució provisional que s’elevarà a l’òrgan competent, la Junta de Govern Local, per a la seva
resolució definitiva.

Qualsevol circumstància o conflicte no previst per aquestes bases serà resolta pel Departament
de Festes de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
El Departament de Festes de l’Ajuntament de Montornès del Vallès es reserva el dret a
modificar, en cas que resulti necessari, els procediments aquí establerts.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part de les
persones participants.

G. DRETS
Propietat dels treballs:
Els cartells premiats no podran presentar-se a altres concursos.
Les persones premiades conservaran els drets morals sobre les obres però cedeixen
expressament a l’Ajuntament de Montornès del Vallès, amb caràcter d’exclusiva i sense
limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit
territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que
s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa
la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin
derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de
naturalesa anàloga pròpies de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de
transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública
en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel
mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs
corporatius i entorns 2.0. En conseqüència, l’Ajuntament de Montornès del Vallès podrà utilitzar
i cedir, en tot o en part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap
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limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones
participants de percebre cap compensació addicional. El mer fet de participar, no pot generar
drets de cap mena en els/les autors/res de les obres llevat dels casos esmentats de les
persones guanyadores, les quals tenen
dret als premis corresponents.

L’organització atendrà degudament les obres presentades, però no es responsabilitzarà dels
possibles danys ocasionals en el trasllat i l’exposició.

Protecció de dades
Els participants en el concurs, pel fet de participar, consenten que les seves dades siguin
incorporades a un fitxer de dades del qual és responsable l’Ajuntament de Montornès del Vallès
i que té com a finalitat la gestió dels ajuts, subvencions i premis convocats per l’Ajuntament de
Montornès del Vallès. Els usos d’aquest fitxer són gestionar i estudiar les dades de les
persones sol·licitants dels ajuts, subvencions i premis que l’ens convoca, realitzar les
comprovacions necessàries, resoldre la seva assignació, ordenar-ne el pagament, fer el control
de les justificacions quan escaigui i fer el seguiment de la tramitació fins a la seva finalització.
La persona participant pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) al vestíbul de l’Ajuntament. L’horari d’atenció
presencial és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i dimarts i dijous, també de 17 a 19 hores
(durant el mes d'agost, només matins).

H. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS
La devolució de les obres (inclosos CD i llapis de memòria) es farà al Casal de Cultura de 16 a
20 hores a partir del dia 31 de març de 2014. Les obres que no es retirin abans del 30 d’abril de
2014, restaran propietat de l’Ajuntament.

I. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA A ON S’IMPUTA EL COST DELS PREMIS:
Els pagaments dels premis del concurs de cartells de Carnaval de 600 € es faran a càrrec de la
partida 14.30.338.48000 “Subvencions premis i festes” del pressupost 2014.
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L’import del premi adult serà abonat mitjançant transferència bancària, un cop l’òrgan
competent per a la concessió dels mateixos, la Junta de govern Local, hagi aprovat la proposta
de resolució pertinent.

La tècnica de Cultura i Festes

Anna Poderoso Martín

