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Presentació
Per incentivar la participació en activitats culturals i fomentar les arts plàstiques i visuals en
el municipi, l’Ajuntament organitza anualment, el Concurs del Cartell de Festa Major en el
marc del programa de celebració de la Festa Major de Viladecavalls, cada mes de juliol.
Primera.- Objecte i finalitat
L'objecte d'aquestes bases és la regulació general del Concurs del cartell de Festa Major,
que es convoca amb la finalitat d’incentivar la participació de la ciutadania en activitats
culturals , promoure la creació artística, i augmentar l’oferta cultural del municipi en el marc
de la Festa Major de Viladecavalls, la primera quinzena de juliol.
El concurs s'efectua en règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria d'un
concurs. La gestió del concurs s'efectuarà respectant els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
El tema és obert, però ha de ser adient a la festa que motiva el concurs.
Segona.- Requisits de participació
Els criteris que s’han de complir per a poder participar són els següents:
a) Els treballs que es presentin al concurs han de ser originals i inèdites i sense
signatura, si bé la guanyadora podrà ser signada per l’autor/a abans de la
seva reproducció.
b) Els treballs presentats no poden haver estat premiats anteriorment a un
altre concurs.
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“BASES REGULADORES DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE
VILADECAVALLS

Data 10-5-2018

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació i/o suggeriment, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sens perjudici del tràmit de certificació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’expedient romandrà exposat al públic a les dependències de L’àrea de Serveis a les Persones
d’aquest Ajuntament, als efectes de la seva consulta, i si s’escau es podran formular les reclamacions
i/o suggeriments pertinents davant del registre general de la Corporació.

B

El Ple de l’Ajuntament de Viladecavalls, en data 26 d’abril de 2018 ha aprovat inicialment les Bases
reguladores del concurs del Cartell de Festa Major de Viladecavalls, en règim de concurrència pública,
el que es sotmet a exposició pública per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al BOP de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del ROAS.

https://bop.diba.cat
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El concurs és obert a totes les persones majors de 16 anys.
El participant s’haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, entre d’altres, per la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament aprovat
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de Juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en
matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques,
i no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Viladecavalls. Aquesta condició haurà de declararse responsablement.
Quarta.- Modalitats del concurs i premis
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Tercera.- Participants
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c) Cada autor pot presentar únicament una obra a cada edició del concurs.

https://bop.diba.cat
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Cinquena.- Votació popular
La concessió del premi es realitzarà per votació popular.
Per a poder participar en la votació del premi popular l’ajuntament de Viladecavalls posarà
a disposició dels interessats els mitjans per a emetre el seu vot, que serà anònim, amb
identificació dels votants per tal d’evitar la doble votació.
Tots els treballs admesos a concurs seran exposats en el lloc i en el termini indicats a la
convocatòria del concurs.
L’Ajuntament de Viladecavalls, donarà a conèixer la resolució del la votació popular en un
acte públic que tindrà lloc dies abans de l’inici de la Festa Major. La seva decisió serà
inapel·lable.
En cas d’empat, és procedirà a fer un sorteig entre les obres empatades.
Sisena.- Convocatòria

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

S’atorgarà un únic premi a les obres presentades segons aquestes bases

Data 10-5-2018

La modalitat del concurs s’inclou en el marc de la Festa Major

B

Mitjançant resolució d’Alcaldia es determinarà la convocatòria de la subvenció, que establirà
les dates de presentació, votació i resolució de conformitat amb aquestes bases.
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La resolució es notificarà individualment a cada sol·licitant.
Vuitena.- Partides pressupostàries
L’import de la subvenció serà amb càrrec a l’aplicació pressupostària que s’habiliti als efectes
oportuns i que haurà d’identificar-se en la convocatòria anual.
Novena.- Òrgan de resolució
La resolució definitiva correspondrà a l’òrgan competent, que de conformitat amb les bases
d’execució del pressupost municipal és l’alcalde/essa per a les subvencions fins un import de
30.000 euros.
L’òrgan competent podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit
total previst.
Desena.- Procediment de participació i documentació a presentar
Les obres s’han de presentar centrades sobre un suport de cartolina blanca, per tal de
facilitar-ne el seu trasllat, dins d’un sobre o similar tancat, on hi consti “Concurs Cartell Festa
Major Viladecavalls any....”, i a l’interior hi hagi:
•
•

El cartell presentat a concurs
un sobre tancat de mida quartilla, amb indicació exterior del títol de l’obra i
pseudònim, que contingui a l’interior un full amb les següents dades:
- les dades de l’autor (Nom i Cognoms, data de naixement, adreça, NIF,
telèfon de contacte, correu-e)
- tècnica utilitzada
- descripció del cartell
- carta dirigida a l’ajuntament de Viladecavalls indicant expressament que
és coneixedor de les bases de la present convocatòria, que compleix els
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La subvenció atorgada a l’empara d’aquestes bases serà objecte de publicitat, amb indicació
de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i
la finalitat de la subvenció en la Base de Datos Nacional de Subvenciones i al web municipal.

Data 10-5-2018

Setena.- Publicitat de les subvencions concedides

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A la mateixa es farà l’aprovació de la despesa prevista per la concessió de la subvenció
corresponent a l’any convocat.

B

L’extracte de la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en els termes
previstos als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

https://bop.diba.cat
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Les obres no premiades podran ser recollides a la OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) un cop
finalitzat el concurs i fins a finals de juliol. Una vegada transcorregut aquest termini,
l’Ajuntament en disposarà com cregui convenient.
Onzena.- Autoria, propietat intel·lectual i cessió de drets
Els participants assumeixen l'autoria i originalitat de les seves obres i es comprometen a no
presentar materials que no tinguin drets d'ús degudament acreditats.
Els drets de la propietat intel·lectual dels artistes de les obres seran dels mateixos i, per tant,
seran els responsables de l’ús inadequat del mateix.
La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels artistes. Amb la presentació de les
obres, s'autoritza a l'Ajuntament de Viladecavalls a la reproducció, distribució i comunicació
pública total o parcial de les obres mitjançant diversos formats i plataformes sempre i quan
aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la
convocatòria, a la promoció dels artistes que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la
cultura.
Els participants autoritzen a l'Ajuntament de Viladecavalls que la seva imatge, incloent-hi
noms, cognoms i veu, en el seu cas, pugui ser reproduïda i publicada a través de qualsevol
mitjà, incloent-hi internet i xarxes socials a les quals es tingui en compte, única i
exclusivament amb allò que tingui relació amb el Concurs del Cartell de Festa Major.
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La data màxima d’entrega de les obres serà determinada per la convocatòria i la presentació
s’haurà de realitzar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) mitjançant el Registre d’entrada
municipal, adjuntant la documentació a una instància genèrica.

Data 10-5-2018

Les obres s’han de presentar de mida 43cm x 26 cm. Podran elaborar-se en qualsevol tècnica
o estil que pugui ser reproduïda i impresa a 4 colors.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

requisits de participació (que comporta la declaració responsable de no
estar inclòs en els supòsits d’exclusió que estableix la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de subvencions) i que n’accepta el seu
compliment (en el cas dels menors de 18 anys, s’haurà d’aportar les
dades del tutor legal que l’autoritza a presentar-se al concurs i la petició
de participació haurà d’estar signada pel tutor). Sense aquesta
acceptació explicita de les bases s’exclouran els participants del concurs.

https://bop.diba.cat
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Els participants eximeixen a l'entitat convocant d'aquest premi de qualsevol responsabilitat
derivada dels continguts i de l'ús que facin de les obres terceres persones.
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La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.

En tot moment es complirà el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades
de caràcter personal i la normativa que la desenvolupa.
Dotzena.- Acceptació de les condicions de la convocatòria
La participació en la convocatòria suposa la plena acceptació d'aquestes bases i el seu
compliment.
Les obres presentades que no compleixin amb aquestes bases no seran admeses a concurs.
En allò que no disposa aquest procediment, s’aplicaran amb caràcter supletori les
disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l’activitat de les administracions
públiques i, en concret, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei
39/2015 de procediment administratiu comú, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions i el Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”
L’Alcaldessa
Francesca Berenguer Priego

https://bop.diba.cat
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Viladecavalls, a 3 de maig de 2018
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En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres originals,
estan obligades a reintegrar a l'Ajuntament de Viladecavalls l'import de la dotació econòmica
atorgada com a premi, sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin.
Per fer efectiu l'import a retornar, al qual s'afegiran els interessos de demora corresponents,
es podrà procedir per la via del constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de
manera voluntària.

Data 10-5-2018

En cas de nova edició de les obres premiades, caldrà que els artistes facin constar en els
materials de difusió i publicitat la frase "Aquesta obra ha rebut el Premi…", d'acord amb la
normativa d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Viladecavalls.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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