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I Concurs de Fotografia de Facebook 
de la Festa Major de L’Arboç 2014 

 

BASES 
 
PRIMERA. Objecte 
L’Ajuntament de l’Arboç convoca un concurs per seleccionar les millors 
fotografies de la Festa Major de l’Arboç 2014. 
 
SEGONA. Tema 
Qualsevol fotografia captada en els actes de la Festa Major de L’Arboç 2014  
 
TERCERA. Condicions de participació 
a) El concurs es obert a tothom que hi vulgui participar.  
b) Cada participant pot presentar fins a un màxim de 5 obres.  
c) Les fotografies poden ser en blanc i negre o color (amb tota llibertat de 
tècnica i procediment), No s’acceptaran fotomuntatges, per tal de no 
desvirtuar la realitat de la festa.  
 
QUARTA. Tramesa 
Els participants han de compartir les fotografies a la pàgina de facebook de  la 
Festa Major de l’Arboç 2014 (https://www.facebook.com/festamajorarboc) 
abans del 28 d’agost de 2014 a les 8:00 h AM, fent constar el seu nom i 
cognoms reals. 
 
CINQUENA. Premis 
Es concediran un total de tres premis: 
1r PREMI a la millor fotografia de la Festa Major de l’Arboç 2014 
2n PREMI a la millor fotografia de la Festa Major de l’Arboç 2014 
3r PREMI a la millor fotografia de la Festa Major de l’Arboç 2014 
 
Totes les fotografies guanyadores obtindran com a premi un diploma 
commemoratiu i la seva presencia al programa de la Festa Major 2015 indicant 
el nom de l’autor. 
 
SISENA. Jurat 
a. La selecció i concessió dels premis del concurs, es realitzarà per part del 

següent jurat: 
President:  
El senyor Alcalde-President de l’Ajuntament  
Vocals:  

El/la Regidor/a de Joventut 
El/la Regidor/a de Promoció Econòmica i Turisme 
Un persona rellevant de la societat civil arbocenca 
Secretari:  
Actuarà com a secretària la tècnica de cultura municipal 
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b. El jurat es constituirà i reunirà a l’objecte de donar el seu veredicte. En 
primer lloc, comprovarà un a un tots els treballs presentats per verificar el 
compliment de les condicions establerts a les bases, i en conseqüència, 
pronunciar-se sobre la seva admissió definitiva. 

c. El jurat podrà declarar desert el concurs en el cas que es consideri que cap 
dels treballs presentats reuneixi els mèrits suficients per ser premiat.  

d. La resolució del jurat es farà pública, conjuntament amb el nom de les 
persones que el composin, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, als bands 
municipals i a la plana web, sense perjudici de la corresponent notificació 
als guanyadors del concurs. 

e. La participació en el concurs comporta el ple reconeixement i acceptació 
del veredicte del jurat i el seu caràcter d’inapel·lable. 
 

SETENA. Criteris de valoració 
Els criteris de valoració del jurat seran: la qualitat artística, l’impacte visual, la 
capacitat comunicativa, la creativitat, l’originalitat, l’adequació a la temàtica 
i la versatibilitat per adaptar-se a diferents formats. 
 
VUITENA. Fotografies premiades 
a. La propietat intel·lectual de les fotografies guanyadores correspondran als 

autors, no obstant, la selecció com a guanyadors comportarà sobre les 
fotografies la cessió exclusiva i gratuïta en favor de l’Ajuntament de 
l’Arboç, de tots els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació per qualsevol modalitat, mitjà o format. Alhora, l’Ajuntament 
de l’Arboç estarà facultat per introduir alguna modificació si existeixi alguna 
dificultat tècnica per la seva impressió o per introduir algun text o logotip 
que no figuri inicialment en aquestes bases. 

b. Les persones guanyadores es comprometen a lliurar a l’Ajuntament de 
l’Arboç els originals, en format digital i en la qualitat original, de les 
fotografies guanyadores. 

 
NOVENA. Publicitat 
a. La convocatòria i les bases seran publicades a la plana web municipal i a 

les xarxes socials oficials de l’Ajuntament de l’Arboç.  
 
DESENA. Acceptació de les bases 
a. El fet de participar al concurs implica el coneixement i acceptació per part 

de tots els concursants de les presents bases; motiu pel qual no podran ser 
impugnades una vegada formalitzada la presentació de fotografies. 

b. Aquest concurs no està patrocinat, avalat, administrat ni associat per la 
xarxa social www.facebook.es. Tots els participants accepten que és 
l’Ajuntament de l’Arboç qui gestiona aquest concurs i que 
www.facebook.es no hi té cap responsabilitat. 

c. Els òrgans competents, en cada cas, restaran facultats per resoldre els 
dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre del 
concurs, en tot el no previst en aquestes bases.  

 
L’Arboç, a 14 d’agost de 2014 


