BASES DEL CONCURS DEL CARTELL ANUNCIADOR DE LES FESTES MAJORS DE CULLERA 2018

1.Objecte i finalitat de la convocatòria
1.

L'objecte de les presents bases és regular la convocatòria del concurs del cartell
anunciador de les Festes Majors de Cullera de 2018 amb la finalitat de donar la màxima
difusió possible a estes celebracions.

2.Requisits dels participants
2.1 Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen a títol personal i que siguen els
autors dels cartells, els quals hauran de ser originals i inèdits. Es podran presentar un màxim
de 2 treballs per participant.

2.2 No podran participar en el concurs les persones que incòrreguen en alguna de les causes
de prohibició per a obtindre la condició de beneficiaris que establix l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2.3 Per tal d'acreditar els requisits anteriors, les persones que participen en la convocatòria
hauran de presentar la documentació i la declaració responsable exigides en la base 4.

3. Forma
3.1 El cartell haurà de presentar-se en dos formats: físic i digital. El format físic en A-3, amb
unes dimensions de 297 mm. X 420 mm. El format digital haurà de presentar-se en A-2 amb
unes dimensions de 420 x 594 mm. Tots els cartells físics es presentaran muntats en un suport
rígid que no serà mai més gros de 5 mm sense relleus.
3.2 La tècnica del cartell serà lliure, sempre que la seua reproducció en offset i quatricomia
no oferisca dificultats, per la qual cosa s’exclouen expressament les tintes de color or i argent.
Obligatòriament, les obres hauran de presentar-se en format digital junt a la prova impresa i la
seua resolució serà com a mínim de 300 pixels per polzada.
3.3 El format digital haurà de ser editable per tal que l'Ajuntament de Cullera puga fer les
modificacions pertinents en cas que siga necessari i prèvia comunicació a l'autor. Esta

possibilitat es reserva únicament al cartell guanyador.

Els formats editables hauran de

ser .psd o .ai.
3.4 Els cartells hauran de reservar una zona on poder col·locar el logotip de l'Ajuntament de
Cullera i dur obligatòriament el text:
FESTES MAJORS DE CULLERA, del 7 al 15 d'abril de 2018
4. Presentació de sol·licituds
4.1 Les sol·licituds per a participar en el concurs, instància específica amb la corresponent
declaració responsable per a poder obtindre una subvenció pública ( annex I) es podran
obtindre de la web municipal o en la Casa de la Cultura on s'hauran de presentar
cumplimentades amb el treball en horari de 9.00 a 20.00 hores des de l'aprovació i publicació
de les presents bases fins al dia 26 de gener de 2018. Així mateix, podran presentar-se en
qualsevol dels llocs previstos en la Llei 39/2015.
4.2 Els treballs, que no podran anar signats, es presentaran amb un lema que haurà de figurar
en el dors del cartell sense cap altra dada. En un sobre tancat apart s'inclourà el següent:
document en què conste el nom i cognoms de l'autor, DNI, domicili, codi postal, correu
electrònic i telèfon de contacte, i en l'exterior del sobre es farà constar el lema corresponent
al cartell.
5. Composició del Jurat
5.1 El Jurat estarà format pel regidor de Festes, que el presidirà, el director de Comunicació
de l'Ajuntament de Cullera i dos persones expertes del món de la pintura, la publicitat etc.,
actuant com a secretari/a el funcionari/a del Departament de Festes en qui es delegue.
6. Constitució i actuació del Jurat. Criteris de valoració i decisió del concurs
6.1 El Jurat es constituirà i reunirà el dia 31 de gener i de les seues decisions s'alçarà acta. En
primer lloc, comprovarà que totes les obres presentades s'ajusten a les condicions establertes
en estes bases i així poder pronunciar-se sobre la seua admissió. Seguidament i una
vegada valorats tots els cartells admesos en base als criteris de l'apartat 6.3 efectuarà la seua
proposta per a atorgar el premi, que serà concedit per Resolució del Tinent d'Alcalde Delegat
de Festes.
6.2 Es podrà declarar desert el premi en cas que es considere que cap dels treballs presentats
reuneix mèrits suficients per a ser premiat i la decisió del jurat, serà inapel·lable.
6.3 Els criteris que se seguiran per a l'elecció del cartell seran els següents:

a.- La creativitat de l'obra.
b.- L'estil i la personalitat del cartell.
c.- La composició del text i les tipografies emprades.
d.- La tècnica de la imatge i del color utilitzats.
f.-La relació i identificació amb el tema del concurs, les Festes Majors de Cullera

7. Condicions de participació
7.1 El cartell premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament de Cullera que podrà fer l’ús que
considere oportú, i es reserva el dret a reproduir-lo en un futur, sent la portada del Llibre de
Festes Majors 2018.
7.2 Si la reproducció del cartell requerira alguna modificació per a la seua millor impressió,
l'Ajuntament de Cullera podrà imposar esta variació, prèvia comunicació a l'autor.
7.3 Els cartells no premiats podran ser retirats pels seus autors, o per les persones
degudament autoritzades per estos, durant tot el mes de febrer de 2018. Els originals no
retirats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Cullera, que podrà donar-los el destí que
considere oportú.
7.4 L'Ajuntament de Cullera i la Regidoria de Festes tindran la màxima cura de les obres
presentades, però no es faran responsables si accidentalment sofriren algun desperfecte.
5.

La presentació d'un treball al concurs implicarà la garantia per part del participant de
l'autoria i l'originalitat de l'obra presentada, així com del seu caràcter inèdit i de la
titularitat en exclusiva i sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d'explotació sobre
l'obra i front a terceres persones. Serà responsabilitat dels participants qualsevol
reclamació que puga produir- se en relació amb l'autoria del cartell i el seu possible plagi.

8.- Import del premi i crèdit pressupostari
1.

L'import del premi serà de S E T-CENTS (700 €) amb càrrec a la partida pressupostària
“SUBVENCIÓN PROMOCIÓN CULTURAL Y FESTIVA” del pressupost municipal.

9.- Pagament del premi
9.1 Per a l'abonament del premi, se sol·licitaran de la persona premiada les dades bancàries,
mitjançant el model de comunicació de compte bancari que se li entregará.
10.- Acceptació de les bases

El fet de participar en esta convocatòria comporta obligatòriament l’acceptació de les bases
del concurs.
11.- Règim jurídic
La convocatòria del Concurs del Cartell anunciador de les Festes Majors de Cullera 2018 es
regirà per les presents bases, i serà aplicable en tot allò no previst en estes la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, les
Bases d'execució del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Cullera i la resta de normes de
caràcter general que resulten d'aplicació.

ANNEX 1
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Nom
DNI
Domicili
Localitat

CP

Telèfons
E-mail

Vull participar en el concurs de Cartell anunciador de les Festes Majors de Cullera de 2018, amb
l'original titulat:

i per això
DECLARE RESPONSABLEMENT:

Que en la meua persona no concorre cap de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Així mateix, que em trobe al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tal i
com exigeixen els articles 18 i 19 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions.
,

de

Signat (La persona interessada)

de

