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BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DELS SANTS 
MÀRTIRS 2023 

 

 

1. Objecte 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt convoca aquest concurs per a proveir-se de la imatge 
gràfica que il·lustrarà el cartell de la Festa Major dels Sants Màrtirs 2023. Aquest concurs 
es du a terme dins del marc del foment cultural i del foment de la participació ciutadana en 
aquesta festivitat local. 

 

2. Participants 

Hi poden participar totes les persones a partir de 18 anys que ho desitgin. 

Les persones participants no han de tenir cap deute amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

 

3. Termini de presentació 

El termini de presentació de propostes comença a partir del dia següent a la publicació de 
les bases i finalitza el 5 de març (inclòs). 

 

4. Lloc i forma de presentació 

La proposta s’ha de presentar de manera telemàtica a la Seu electrònica de l’Ajuntament 
(https://seu-e.cat/ca/web/vilassardedalt/tramits-i-gestions). Cal presentar una instància 
genèrica i s’ha d’adjuntar la proposta de cartell en format digital (JPG) i també un arxiu 
d’un d’aquests programes: Illustrator, Indesign, Photoshop, Corel, Autodesck, amb la mida 
en format DIN A3 a 300ppp). 

 

La proposta ha de tenir presents aquests requisits: 

 No s’accepten més de dues propostes per persona. 

 El tema del cartell és lliure, però ha de tenir relació amb aspectes representatius del 
municipi i/o de la Festa Major dels Sants Màrtirs. 

 El disseny del cartell ha de ser vertical, en mida DIN A3 (42 cm d’alt x 29,7 cm 
d’ample). El disseny ha de ser adaptable a la portada del programa de mà (29,7 cm 
d’alt x 10,5 cm d’ample). 

 El disseny es pot realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i 
la impressió en quatre tintes. Tanmateix, no s’admeten tintes metal·litzades o 
fluorescents, ni relleus o volums enganxats. 

 El cartell ha d’incloure el text: “Festa Major dels Sants Màrtirs 2023, 400 anys dels 
Sants Màrtirs, del 28 d’abril a l’1 de maig” i deixar espai per a que l’Ajuntament 
incorpori tres logotips institucionals. 
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 Les propostes presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses al 
concurs. 

 No s’admet a concurs cap cartell que, a criteri del jurat, inclogui o representi continguts 
discriminatoris o vexatoris. 

 

5. El jurat 

El jurat està format pel regidor de Festes, la cap de Cultura i Festes, la tècnica auxiliar de 
Cultura i Festes, la tècnica auxiliar de Comunicació i dos representants de la Comissió de 
Festes.  

Cap dels membres del jurat pot participar en el concurs d’enguany. 

El jurat desestimarà aquelles propostes que no compleixin les condicions indicades a 
l’apartat 4 d’aquestes bases. 

El jurat pot declarar el premi desert, si ho estima oportú. 

 

6. Valoració de les propostes 

Les propostes que compleixin els requisits tècnics (apartat 4) passaran a ser avaluades pel 
jurat. 

La puntuació màxima és 10 punts; l’obra que hagi obtingut la màxima puntuació, serà la 
proposta guanyadora. 

El jurat valorarà les propostes amb el següent criteri de puntuació: 

 Originalitat (fins a 2 punts) 

 Adequació a la temàtica festiva (fins a 2 punts) 

 Qualitat plàstica (fins a 2 punts) 

 Adaptació al programa de mà (fins a 2 punts) 

 Adequació a la celebració dels 400 anys dels Sants Màrtirs (fins a 2 punts) 

 

En cas que es produeixi un empat de vots entre dues propostes, tres membres de la 
Comissió de Festes votaran i aquesta votació és sumarà a la dels altres membres del jurat. 
Així es farà el desempat.  

 

7. Veredicte 

El resultat del concurs es farà públic el dia 20 de març de 2023. El nom de la persona 
guanyadora es publicarà al web municipal i, posteriorment, al programa de mà de la Festa 
Major dels Sants Màrtirs 2023. 

 

8. Premi 

S’atorga un premi únic de 400,00 euros per al cartell guanyador. 
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9. Drets d’autor 

Les persones participants assumeixen l’autoria i originalitat de les propostes i es 
comprometen a no presentar materials que no tinguin drets d’ús degudament acreditats.  

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt no es fa responsable de la utilització inadequada dels 
drets de la propietat intel·lectual dels autors/es de les obres.  

El guanyador o guanyadora cedeix a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt els drets de 
reproducció, distribució i comunicació pública sobre la imatge, per tal de promoure la 
Festa Major dels Sants Màrtirs. Així mateix, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt pot fer les 
modificacions gràfiques necessàries per adequar el disseny guanyador als diferents formats 
de comunicació. 

 

10. Disposicions finals 

La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

Els aspectes no previstos en aquestes bases, així com la seva interpretació en el cas de 
dubtes o altres qüestions, seran resolts exclusivament pel Jurat, i els seus acords tindran la 
presumpció d’interpretació autèntica de les presents bases. >> 

 


