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CONCURS PEL DISSENY DEL PROGRAMA DE LA FESTA 

MAJOR 2015 

 

BASES 
 
PRIMERA.- Objecte 

L’Ajuntament de l’Arboç convoca un concurs per seleccionar el dissenyador 
del programa de la Festa Major de l’any 2015. 
 

SEGONA.- Participants 

Podran participar en el concurs tots els artistes i dissenyadors o qualsevol 
persona física que estiguin interessats en el mateix, individualment o en 
equip, que estiguin empadronats al municipi de l’Arboç i que siguin majors 
d’edat. 
 

TERCERA.- Característiques tècniques del treball  

Tema 

El tema de l’obra haurà de ser de la Festa Major de l’Arboç. 
 

Característiques tècniques 

a. Els treballs han de ser originals i inèdits, no poden haver estat 
presentats en altres concursos i que no suposin en el tot o en una part, 
còpia d’altres obres publicades pròpies o d’altres artistes. L’Autor serà 
responsable davant de l’ajuntament i davant de tercers de qualsevol 
reclamació per autoria o plagi. 

b. Hauran de ser de concepció i tècniques lliures (pintura, il·lustració, 
fotografia, collage, etc.), sempre que sigui possible la seva reproducció 
mitjançant quadricromia. 

c. El programa tindrà el format de llibret de 12 pàgines (Portada + 10 
pàgines interiors + Contraportada) amb unes mides màximes de 21 x 21 
cm. Els participants al concurs hauran de presentar la portada i dues 
pàgines de continguts. 

d. Els autors hauran de realitzar les obres en suport digital i hauran de 
portar una reproducció en format paper a color, amb les mides i demes 
característiques indicades, així com el corresponent suport magnètic 
amb tots els fitxers necessaris per l’obtenció de fotolits, una fitxa tècnica 
dels procediments empleats, inclosa les fonts utilitzades, i si es donés el 
cas, els originals de les imatges digitalitzades en el seu format tiff o 
altres. 

e. La llengua del programa serà en català. 
f. El projecte haurà de contenir a la portada, el nom “La Festa Major de 

l’Arboç 2015”, les dates “del 21 al 26 d’agost” i la frase "Una de les més 
típiques de Catalunya" o bé  "Declarada Festa Patrimonial d'Interès 
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Nacional el 2009". Pel que respecte a les dues planes de continguts, com 
a mínim una d’elles ha de contenir textos per tal de poder apreciar la 
tipus de font utilitzada, el tamany i el color; la segona de les pàgines de 
continguts pot contenir imatges i/o textos. 

 

Lema  

A la part de darrera del treball hi constarà un lema que servirà per 
preservar la identitat de l’autor fins que el jurat doni el veredicte.  
Cada concursant podrà presentar com a màxim dos treballs que siguin 
diferents entre ells.  
 

QUARTA.- Premis  

El premi concedit serà l’encàrrec del disseny del programa de la Festa Major 
de l’Arboç 2015 i el pagament d'una subvenció per un import de 500,00 €.  
Els noms de la/les persona/es guanyadores figuraran als crèdits del 
programa de la Festa Major de l’Arboç 2015. 
 

CINQUENA.- Presentació  

a. Les sol·licituds de participació al concurs s’hauran de presentar al 
Registre d’Entrades d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres de les 
8.15 a les 14.15 hores, junt amb el treball original segons les 
característiques tècniques establertes. 

b. Es podran presentar des del 15 de juny al 5 de juliol de 2015.  
c. Els treballs es lliuraran en un sobre tancat, i dins d’aquest, n’hi haurà un 

altre a l’interior que contindrà un escrit on es farà constar nom, 
cognoms, DNI, edat, adreça,telèfon de l’autor/a i una declaració signada 
indicant que el treball és original i inèdit. 

d. Les obres no han de portar cap nom ni signatura i han d’estar 
identificades mitjançant un lema que haurà de figurar al darrera del 
programa, i que serà el mateix que es posarà a la part exterior del sobre 
indicat, apareixerà, en lletres majúscules, el mateix lema que consti a 
l’obra presentada, sense fer constar al·lusió alguna que permeti 
identificar al concursant, sent causa d’exclusió del concurs el 
incompliment d’aquesta norma.  

SISENA.- Jurat  

a. La selecció i concessió del premi del concurs, es realitzarà per part del 
següent jurat: 

 
President:  
El senyor Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Arboç 
 
Vocals:  
El/la Regidor/a de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de l’Arboç 
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El/la Regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de l’Arboç, o bé persona en qui 
delegui 
Joan Tuset Suau, artista visual   
Pere Simón Abellán, historiador 
 
Secretari:  
Actuarà com a secretària la tècnica de cultura municipal 
 
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 bans 
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. 

f. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs quan no hi hagi 
seleccionat cap treball finalista, com també de resoldre qualsevol 
imprevist.  

 

SETENA.- Criteris de valoració 

Els criteris de valoració del jurat seran: la qualitat tècnica, la qualitat 
artística, l’impacte visual, la capacitat comunicativa, la creativitat, 
l’originalitat, l’adequació a la temàtica festiva i la versatibilitat per adaptar-
se a diferents formats. 
 

NOVENA.- Treball premiat 

a. La propietat intel·lectual del treball guanyador correspondrà a l’autor, no 
obstant, la selecció com a guanyador comportarà sobre el treball 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 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. La persona guanyadora es compromet a fer les adaptacions que es 
requereixin, a composar i maquetar els programes de mà corresponents 
i a elaborar, si s’escau, la resta de la línea gràfica. 
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DESENA.- Treballs no premiats 

a. Els treballs no premiats podran ser recollits o reclamats prèvia sol·licitud 
dels autors, un cop resolt el concurs i realitzada l’exposició pública dels 
mateixos, dins dels 30 dies següents a la finalització d’aquesta. 

b. Si en el termini indicat no s’han recollit, s’interpretarà que els autors 
renuncien a la seva propietat a favor de l’Ajuntament de l’Arboç, qui 
podrà destruir-los o donar-li el destí que consideri convenient, que podrà 
incloure la seva edició o impressió per part d’aquesta ajuntament.  

 

ONZENA.- Publicitat 

La convocatòria i les bases seran publicades al taulell d’anuncis de 
l’ajuntament, als bans municipals i a la plana web.  
 

DOTZENA.- 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. 

b. 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, juny de 2015 

 


