HACE SABER: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 10 de
Mayo de 2017, se aprobarón las bases de la Convocatoria que regirá el concurso para la “
Aprobación bases de la convocatoria que regirá el concurso del diseño del cartel anunciador de
la “ Fira de la Tomata de Penjar 2017” cuyo contenido es el siguiente:

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE LA
“FIRA DE LA TOMATA DE PENJAR D’ALCALÀ DE XIVERT
2017”
1. Objecte
És objecte de les presents bases establir el procediment que ha de regir el concurs de
disseny del cartell anunciador de la “Fira de la Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert
2017”, que editarà i distribuirà.
2. Participants
Podran participar en el concurs les persones físiques, a partir de 18 anys, que estiguen
interessades, individualment o amb equip.
3. Tema, característiques tècniques, retolació i lema
A. Tema
L'assumpte de les obres haurà de tenir en compte l’activitat que es tracta d'anunciar:
Fira de la Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert. Els treballs han de ser originals i
inèdits, no han d’haver sigut presentats en altres concursos i que no suposen totalment
o parcial, còpia o plagi d'obres publicades pròpies o d'altres artistes. Els autors seran
responsables, davant l'Ajuntament i de tercers, del compliment d’allò que s’estableix
en estes bases.
B. Característiques tècniques
Han de ser de concepció i tècnica lliures, sempre que siga possible la seua
reproducció.

Els cartells s’han de presentar muntats a sang sobre cartó ploma d'1 cm d'espessor,
com a mínim, sense vidre protector ni marc. El format serà vertical i grandària 50 cm x
70 cm.
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EL ALCALDE DEL AYUTAMIENTO DE ALCALÀ DE XIVERT (CASTELLON)

Els autors que opten per realitzar les seues obres mitjançant sistemes o programes
informàtics, hauran d'aportar una reproducció a color amb les mesures i altres
característiques anteriorment indicades, així com el corresponent suport magnètic amb
tots els fitxers necessaris per a l'obtenció de fotòlits, una fitxa tècnica dels
procediments emprats, incloent-hi les fonts utilitzades i, si fóra el cas, els originals de
les imatges digitalitzades en el format tiff, jpg o similars, amb 300 ppi.
C. Retolació
- Els cartells contindran la següent llegenda en valencià: “FIRA DE LA TOMATA DE
PENJAR D’ALCALÀ DE XIVERT, 14 i 15 d’octubre de 2017”
- S’haurà de deixar un espai a la part per a col·locar els logos de l’Ajuntament d’Alcalà
de Xivert i Alcossebre, a més del logo de la Diputació de Castelló.
D. Lema
Els treballs, sense firmar, es presentaran amb un lema, el qual figurarà en la part
posterior dels treballs i que servirà per a preservar la identitat de l’autor/a fins a la
decisió del jurat.
Cada concursant podrà presentar com a màxim tres treballs.
4. Premis
S'estableixen els premis següents amb càrrec a la partida 410-480.01 del pressupost
municipal :
 Un premi de 600,00 € per al treball guanyador.

A estes quantitats se li aplicarà la retenció que procedisca en concepte d’IRPF.
5. Presentació
El termini començarà l’endemà de la publicació a la pàgina web de l’Ajuntament i al
Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert, fins al dia 16
de juny de 2017, divendres, a les 14.30 hores. Els treballs es presentaran, o enviaran
degudament embalats, a la Regidoria de Cultura de l Ajuntament d’Alcalà de Xivert,
carrer de la Puríssima 21, CP 12570 – Alcalà de Xivert - Castelló, en dies hàbils de
8.30h a 14.30h, excepte dissabtes, on s'expedirà, si escau, rebut acreditatiu de la seua
presentació.
Conjuntament amb el cartell en la part posterior del qual únicament figurarà en lletres
llegibles, el lema/pseudònim; s'hi adjuntarà un sobre tancat on s'inclourà el nom i
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 Un premi de 150,00 € per al treball guanyador del primer accèssit.

cognoms de l'autor o autors dels treballs, domicili, telèfon i una declaració firmada
indicant que el treball és original i inèdit.
A l'exterior del sobre apareixerà, amb lletres majúscules, el mateix lema/pseudònim
que figure en l'obra presentada, sense constar cap al·lusió que permeta identificar el
concursant. Serà causa d'exclusió del concurs l'incompliment d'esta norma. En les
obres enviades per correu o agència de transports es farà constar el dia i l’hora del
lliurament, sense que existisca cap esment del remitent.
6. Jurat
6.1.

La selecció i concessió dels premis del Concurs es realitzarà a proposta d'un
jurat nomenat per resolució municipal de l'Alcaldia-Presidència, i estarà
constituït de la forma següent:
 Presidenta: Regidora de Cultura o la persona amb la qui delegue.
 Secretària: Secretària de l’Ajuntament o la persona amb la qui delegue.
 Tres vocals:
- Un representant de l’Associació de Productors i Comercialitzadors de
la Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert.
- Un representant de l’Associació d’Empresaris d’Alcalà-Alcossebre.

6.2.

El jurat es constituirà i es reunirà a fi d'emetre la seua decisió. En primer lloc,
comprovarà una per una les obres presentades per a verificar el compliment
de les condicions establides en estes bases i, en conseqüència,
pronunciar-se sobre l’admissió definitiva.

6.3.

El jurat, per a formular la proposta de concessió de premis, valorarà, a més
de la concepció, la qualitat gràfica o plàstica, l’eficàcia anunciadora o
informativa i les condicions de reproducció.

6.4.

El jurat podrà declarar desert el premi en el cas de considerar que cap dels
treballs presentats reunisca els mèrits suficients per a ser premiat.

6.5.

El jurat elevarà a l'òrgan municipal competent la proposta de premis que
corresponga atorgar.

6.6.

La decisió del jurat es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament i al Tauler
d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert, sense
perjudici de la corresponent notificació als guanyadors del concurs, mitjançant
Resolució d’Alcaldia.
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- Un dissenyador gràfic amb coneixements i experiència dins d’este
camp.

7. Selecció d'obres
Una vegada adoptada la decisió, el Jurat realitzarà una selecció de les obres
presentades i admeses a concurs, amb les quals l'Ajuntament celebrarà una exposició
que s’anunciarà prèviament, en el lloc i la data que determine.
Els concursants que desitgen mantenir l’anonimat en la indicada exposició, ho
manifestaran expressament així en les dades que s'adjunten a l'interior de la plica
tancada.
8. Treballs premiats
Els treballs premiats quedaran de propietat en exclusiva de l’Ajuntament d'Alcalà de
Xivert, els quals podran ser reproduïts per a divulgar l’acte que tracten d'anunciar i
fer-ne l'ús promocional que es considere convenient, amb esment de l’autor o els
autors.
L'Ajuntament queda facultat per a introduir alguna modificació en els cartells premiats
si existira dificultat tècnica per a la impressió o per a introduir algun text o logotip que
no figure inicialment en estes bases.
9. Treballs no premiats
Els treballs no premiats es podran recollir o reclamar a ports deguts prèvia sol·licitud
dels autors, dins dels 30 dies següents a la resolució del Concurs.

10.

Publicitat

La convocatòria i les bases, així com els successius anuncis relatius al concurs
es publicaran en el Tauler d'Edictes d'esta Corporació i en la seua pàgina web.
11. Normes finals
El fet de participar en el concurs implica el coneixement i l’acceptació d’estes bases
per tots els concursants.
Els òrgans competents, en cada cas, quedaran facultats per a resoldre els dubtes que
es presenten i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, en tot allò
no previst en estes bases.
12.

Règim jurídic del Concurs
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Si en el termini indicat no s'hagueren retirat, s'entendrà que els autors renuncien a la
seua propietat a favor de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert, el qual podrà donar-los la
destinació que considere més convenient o oportuna, que podrà incloure la seua edició
o impressió per part d'este Ajuntament.

El concurs de cartells anunciadors de la “Fira de la Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert
2017”, es regeix per allò establert en les presents bases reguladores, per la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006 de 21
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003.
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En Alcalà de Xivert, en data al marge.
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

