BASES REGULADORES DELS PREMIS DE CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA ANY 2010
1.- OBJECTE DELS PREMIS:
Al setembre es convoca una nova edició del concurs de pintura ràpida que tindrà lloc el 25
de setembre, amb la intenció d’impulsar i promoure la pintura del nostre municipi.
2.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS I FORMA D’ACREDITAR-LOS:
Poden participar en el concurs tots els artistes que ho desitgin i que s’avinguin a
l’exigència d’aquestes bases. I han de presentar una fotocòpia del DNI en el moment de la
seva inscripció al concurs.
N’hi ha quatre premis:
Primer premi: 500€
Segon premi: 400€
Tercer premi: 300€
Premi local: 200€
Import total dels premis 1.400 euros.

35,71% (*)
28,57%
21,43%
14,29%

(*) És el percentatge de cost del premi en relació al cost total dels premis.
3. CRITERIS OBJETIUS D’ATORGAMENT DELS PREMIS:
S’han de reunir els requisits següents:
a) Tema: Montornès i els seus ciutadans.
b) Inscripció al concurs:
La inscripció és gratuïta i s’ha de fer al Casal de Cultura, avinguda Mogent, 2, el dissabte
25 de setembre de 10 a 11 h segons el procediment següent:
Al moment de la inscripció s’ha de portar la tela o el paper on es farà la pintura perquè
sigui segellada i signada pel Tècnic de Cultura.
Un cop s’ha fet la inscripció, els participants poden començar a fer la pintura.

c) Característiques dels treballs:
- Cada concursant pot presentar una sola obra i la tècnica és lliure (resten excloses les
obres que només emprin tècniques digitals).
- Les mides de les obres han de ser com a màxim de 25 universal (81x 65 cm) o una mida
proporcional a aquesta. Per a la pintura acrílica no s’admet cartró tela, fullola ni tàblex.
- Les obres s’han de presentar en un suport preparat i digne per a ésser exposat
immediatament després del lliurament.
4. ÒRGAN COMPETENT DE LA CONCESSIÓ:
La Junta de Govern Local.
5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES, LLIURAMENT DELS PREMIS I
L’EXPOSICIÓ DELS TREBALLS:
El lliurament de les obres es farà el dissabte 25 de setembre al Casal de Cultura,
Avinguda Mogent, 2 de 14 a 15h.
Els premis es donaran a la sala Riu Mogent del Casal de Cultura divendres 1 d’octubre a
les 19.30 h, moment en què quedarà inaugurada l’exposició de la mostra de les obres.
- Propietat dels treballs:
Les obres que resultin premiades passaran 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 pel Tècnic de Cultura de l’Ajuntament i dos artistes qualificats amb
vinculació al municipi. Els criteris de valoració seran els d’originalitat, qualitat de la
proposta en relació a la tècnica i l’adequació al tema.
A judici del jurat, qualsevol premi podrà declarar-se desert si la qualitat de les obres no
mereixessin una mínima puntuació.
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 obres restaran exposades a la sala Riu Mogent del Casal de Cultura del 1 al 15
d’octubre, ambdós inclosos.
Horari: de dilluns a divendres de 15 a 21 hores.
L’organització atendrà degudament les obres presentades, però no es responsabilitza dels
possibles danys ocasionals en el trasllat i l’exposició.
La devolució de les obres es farà al Casal de Cultura del 18 al 22 d’octubre de 16 a 20h
Si passat aquest termini no es recullen, restaran propietat de l’Ajuntament.
6. FORMA DE PAGAMENT:
Els premiats se’ls farà una transferència bancària al seu número de compte per l’import
del premi.
7. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA FINALITAT PER A
LA QUAL ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS:
Un cop deliberats els guanyadors dels premis del concurs de pintura ràpida, a la sala Riu
Mogent del Casal de Cultura el dia 1 d’octubre a les 19.30 hores, podran entregar
fotocòpia de les seves dades bancàries a Recepció del Casal, per realitzar posteriorment
la transferència bancària amb l’import del premi.
8. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA ON S’IMPUTA EL COST DELS PREMIS:
Els premis del concurs de pintura ràpida amb l’import de 1.400€ es farà a càrrec de la
partida 10.31.334.480 “Subvencions culturals” del vigent pressupost.

