BASES DEL CONCURS D’IDEES PER AL DISSENY
DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE 2017.

1. Objecte
L’ajuntament del Catllar convoca concurs amb l’objectiu de dissenyar la imatge
identificativa per difondre la festa major d’estiu de la vila d’aquest 2017.
La tècnica i el disseny és lliure.
El disseny haurà de ser adequat per a la seva reproducció en cartellera i
programes de ma: quadricromia, evitant la utilització de tintes metal·litzades,
fluorescents o relleus.

2. Participació
Convocatòria adreçada a persones majors de 8 anys d’edat.
La participació podrà fer-se a títol individual o formant equip. En el cas que els
concursants formin un equip, hauran de declarar el nom dels seus components,
en el ben entès que cadascun d’ells només podrà ser membre d'un dels equips
que concorren al concurs. Cada concursant o equip de concursants només
podrà lliurar una proposta.
3. Incompatibilitats
Seran incompatibles per participar en aquest concurs:
Els membres del Jurat, així com els seus familiars fins al 3 er grau, els seus
col·laboradors habituals i els seus associats. No podran concórrer al concurs
les persones que treballin al servei de l’entitat convocant.
5. Publicitat
La convocatòria del concurs d’idees es realitzarà mitjançant anunci publicat als
mitjans de difusió i en els llocs que l’Ajuntament del Catllar decideixi.
6. Presentació de propostes
Presentació documentació: fins al dia 5 de juliol de 2017 a dos quarts de dues
del migdia (13.30 hores).
7. Documentació a presentar i lliurament
Els concursants hauran de respectar l'anonimat dels treballs.
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Tots els documents del concurs hauran de substituir la identitat de l'autor o autors
per un lema.
A banda del paquet que contingui la documentació, els concursants
acompanyaran un sobre opac, tancat i segellat, on figurarà escrit a fora el lema
escollit. Aquest sobre contindrà un full amb el nom, adreça postal i de correu
electrònic i signatura de l'autor o autors de la proposta. S'indicarà expressament,
si fos el cas, el desig de mantenir l'anonimat en cas de no resultar premiat.
A l’embolcall del plafó que es remeti hi figurarà el lema del concursant i, a més
el següent text:
"Concurs d’idees per al disseny del cartell de la festa major de 2017.”
Podran presentar-se en horari d’oficina, a l’ajuntament (plaça de la vila, 1. 43467
El Catllar).
Els cartells s’han de presentar en suport físic i, si és possible, en suport digital.
En suport físic
- Mides A2: 42x 59’4 cm
- Format vertical
- Muntades sobre un suport rígid (tipus cartró ploma) de 0,5 cm de gruix
- Sense paspartú
- A la part del darrere, hi ha de figurar el lema amb el qual es concursa, per
facilitar la identificació de l’obra
Si és possible, en suport digital (presentar dos documents, amb les següents
característiques):
- 1 arxiu digital en algun d’aquests formats: Photoshop, Illustrator o InDesign
- 1 arxiu digital en format Tiff o PDF, amb resolució de 300 ppp a mida real,
- Mides 70 x 100 cm (+10 mm de sang)
- Format vertical
9. Criteris de valoració
Es tindran en compte els següents criteris:
Qualitat estètica, fins a
Adequació a l’objecte, fins a
Facilitat de reproducció, fins a

10 punts
10 punts
10 punts
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A l’acta es farà constar la puntuació obtinguda per cada concursant segons
cada criteri. L’adjudicació es farà, com a màxim, el dia 6 de juliol de 2017 i es
notificarà als concursants.

10. Jurat
El jurat estarà constituït pels següents membres, o persona en qui deleguin:
- L’Alcalde de l’Ajuntament del Catllar.
- El Regidor de Festes de l’Ajuntament del Catllar.
- El Regidor de Cultura de l’Ajuntament del Catllar.
- La Sra. Maria Bonet i Estradé, Artista.
- La Sra. Maria Armengol Mayol, Artista.
Actuarà com a president l’alcalde del Catllar. En cas d’empat en la votació, el
president podrà exercir el vot de qualitat. Actuarà com a secretari, el que ho és
de l’ajuntament, que aixecarà acta de les resolucions del Jurat.
La resolució del jurat serà irrevocable i vinculant, podent declarar el concurs
desert si cap de les propostes presentades no compleix els requisits de la
convocatòria, o bé si la seva qualitat no assoleix el mínim desitjable, a criteri del
propi jurat.
11. Premi
Es concedirà un únic premi al guanyador/a consistent en: 200 € més un
abonament per a la piscina municipal i una entrada doble per a les visites
nocturnes al castell de la vila, durant la present temporada.
El guanyador o guanyadora del concurs col·laborarà amb l’ajuntament en
l’adaptació del cartell per als materials que se’n derivin.
13. Veredicte
La resolució del jurat es farà pública mitjançant anunci publicat als mitjans de
difusió i en els llocs que l’Ajuntament del Catllar decideixi
Passats 15 dies de la publicació de la resolució del Jurat i durant el termini de
sis mesos els concursants no premiats podran retirar els seus treballs.
El jurat resoldrà les contingències que es presentin durant el procés del
concurs.
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14. Propietat intel·lectual
Els autors mantindran la propietat intel·lectual dels treballs presentats excepció
feta dels premiats que la cediran en exclusiva a l’ajuntament qui també
disposarà lliurement dels drets d’explotació per a l’execució de la seva idea
segons l’objecte de la convocatòria.
L’ajuntament els en reconeixerà l’autoria sempre que exhibeixi públicament el
resultat de la idea premiada.
16. Acceptació de les bases
El fet de presentar-se al concurs convocat implica per part dels concursants el
coneixement i acceptació de les presents bases.
17. Altres consideracions
L’ajuntament es reserva el dret d’organitzar una exposició amb tots els originals
dels cartells presentats al concurs.
Si incorpora la imatge de terceres persones, l’ajuntament entén que es lliuren
conforme al que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció
civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
L'enviament d'una proposta al concurs i la concessió d'una llicència respecte al
seu ús, tal com s'estableix en els presents termes i condicions, no ha d'infringir
els drets de tercers.
No té cabuda cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent,
ofensiu, incendiari o difamatori.
No s’admeten a concurs enviaments que incloguin continguts protegits per
drets de propietat intel·lectual de tercers que no hagin concedit per escrit una
llicència per participar en aquest concurs; aprovin o promoguin activitats
il·legals; siguin despectius amb membres d'una determinada raça, nacionalitat,
sexe , orientació sexual o religió o incitin l'odi a determinats grups; insultin,
intimidin o ofenguin a altres persones; siguin cruels amb els animals; continguin
un ús excessiu del llenguatge vulgar; mostrin d'alguna manera informació
privada; fingeixin procedir d’algú famós; posin en perill la seguretat infantil;
representin tabac, alcohol, drogues o nus; mostrin imatges de nus integrals;
mostrin violència, sadisme o crueltat; incloguin armes o armes d'imitació;
aprovin l'ús de drogues il·legals; representin de manera negativa a alguna
empresa; incloguin algun reclam o publicitat comercial o personal; tinguin algun
tipus de contingut polític; continguin informació confidencial sobre la salut física
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o psíquica d'algú. Qualsevol contingut d'aquest tipus serà eliminat i podrà ser
remès a les corresponents autoritats.
Les propostes no han de contenir: enunciats difamatoris, amenaces a
persones, llocs, empreses o grups, comportaments perillosos, roba o
accessoris inacceptables, publicitat comercial o corporativa ni, comportaments
indecents, blasfèmies ni obscenitats.
El Catllar, 12 de juny de 2017
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