
 
 

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR 
 
Base 1: Objecte. 
 
Aquestes bases regulen el Concurs de Cartells de Festa Major, que té un doble 
objecte: 
 
a) Fomentar la participació popular i la creativitat artística. 
 
b) Seleccionar la imatge gràfica de la Festa Major de Sant Pere de l’any objecte 
de la convocatòria. 
 
 
Base 2: Participació. 
 
1.- Només poden participar les persones físiques, qualsevol que sigui el seu 
lloc de residència i la seva nacionalitat, que en la data en què finalitzi el termini 
de presentació de candidatures tinguin o hagin complert l’edat de 18 anys. 
 
2.- Cada participant podrà presentar un nombre d’obres que no excedeixi el 
que es fixi a la convocatòria. 
 
 
Base 3: Òrgan concedent i convocant. 
 
1.- L’òrgan concedent del premi és l’alcaldia o aquell en qui delegui aquesta 
competència. 
 
2.- L’òrgan competent per a concedir el premi ho és també per a aprovar la 
convocatòria. 
 
 
Base 4: Servei gestor. 
 
1.- El servei amb competències en matèria de cultura, com a servei gestor, serà 
l’encarregat de comprovar que els participants i les obres presentades 
reuneixen els requisits exigits i d’impulsar el procediment, fins i tot requerint 
l’esmena de deficiències o la realització de qualsevol altre tràmit necessari. 
 
2.- Els defectes advertits, si són esmenables, hauran de solucionar-se dins el 
termini de deu dies hàbils comptats des que el servei gestor ho requereixi. 
Transcorregut aquest termini sense que el participant esmeni el defecte, l’obra 
quedarà exclosa del concurs. 



 
 
Base 5: Convocatòria. 
 
1.- El procediment s’iniciarà mitjançant convocatòria que es publicarà 
oficialment per edicte en el Tauler d’Anuncis de la corporació. 
 
Sense perjudici de la publicació edictal, s’informarà a través de la pàgina web 
municipal i, si escau, d’altres formes de difusió general. La informació realitzada 
a través d’aquests canals no desplegarà efectes de convocatòria. 
 
2.- La convocatòria contindrà almenys els següents extrems: 
 
a) Indicació de l’acord d’aprovació d’aquestes bases i dels mitjans per a la seva 
consulta. 
 
b) El termini per a la presentació de candidatures i el lloc o oficina municipal de 
presentació. 
 
c) El nombre màxim d’obres que cada participant pot presentar. 
 
d) La forma de presentació i dimensions de les obres. 
 
e) Indicació del servei gestor encarregat de la instrucció i de l’organ competent 
per a la resolució del procediment. 
 
f) Si han estat prèviament nomenats, els vocals que integren el jurat. 
 
g) Import brut del premi en metàl·lic per a l’obra guanyadora. 
 
h) El termini de resolució i notificació mitjançant edicte a publicar en el Tauler 
d’Anuncis de la corporació. 
 
i) Indicació que la resolució posa fi a la via administrativa. 
 
j) Crèdits pressupostaris als que s’imputa el premi. 
 
k) Format digital de l’obra guanyadora que el seu autor o autora haurà de lliurar 
a l’Ajuntament de Rubí i termini màxim per a fer-ho. 
 
l) Lloc i termini durant el qual les obres que no formin part de l’exposició 
temporal romandran a disposició dels interessats. 
 
m) Lloc i termini durant el qual les obres que formin part de l’exposició temporal 
romandran a disposició dels interessats, excepció feta de l’obra guanyadora. 
 



 
 
Base 6: Presentació de candidatures. 
 
1.- Les obres s’han de presentar dins del termini i en el lloc o oficina municipal 
fixats a la convocatòria. 
 
2.- Les obres no han de portar cap nom ni signatura i han d’estar identificades 
mitjançant un lema que ha de figurar al darrere del cartell. A cada obra s’hi ha 
d’adjuntar un sobre tancat que ha de dur a l’exterior el mateix lema identificatiu. 
A l’interior del sobre s’ha d’introduir la fotocòpia del document d’identitat de 
l’autor o autora, juntament, si escau, amb la traducció jurada a qualsevol de les 
llengües oficials a Catalunya, i es farà constar l’adreça postal si no coincideix 
amb la del document d’identitat, l’adreça electrònica i el telèfon. 
 
 
Base 7: Característiques de les obres a presentar. 
 
1.- Les obres hauran de ser individuals, originals, no divulgades, no exposades 
i no premiades en altres concursos. 
 
2.- La forma de presentació i dimensions s’indicaran a la convocatòria. 
 
3.- Per a la seva realització es pot utilitzar la tècnica que es consideri més 
adequada (pintura, il·lustració, fotografia, collage, etcètera), sempre que sigui 
apta per a la reproducció mitjançant quadricromia. 
 
 
Base 8: Exclusió inicial. 
 
1.- Abans de la primera reunió del jurat el servei gestor comprovarà, en la 
mesura del possible i a través dels mitjans que tingui al seu abast, que les 
obres presentades compleixen els requisits establerts a l’apartat 1 de la Base 7, 
quedant inicialment excloses del concurs les que no reuneixin qualsevol d’ells. 
 
2.- També quedaran inicialment excloses del concurs les obres no aptes per a 
la reproducció mitjançant quadricromia. Si el servei gestor no pot determinar 
aquesta circumstància, correspondrà la decisió al jurat. 
 
 
Base 9: Jurat. 
 
1.- El jurat està integrat per: 
 
President/a: El regidor delegat o la regidora delegada amb competències en 
matèria de cultura, que exercirà la presidència. 



 
 
Vocals: Un nombre parell que seran persones al servei de l’Ajuntament de 
Rubí. 
 
2.- El nomenament dels vocals correspon a l’alcaldia o a l’òrgan en qui delegui 
aquesta competència. 
 
3.- La secretaria serà exercida per un dels vocals escollit pel propi jurat a la 
primera reunió. El secretari o la secretària redactarà i cursarà la convocatòria, 
assistirà a les reunions amb veu i vot i aixecarà acta de les sessions. 
 
4.- El o la titular que exerceixi la presidència podrà delegar les seves funcions 
en una altra persona que sigui autoritat o personal al servei de l’Ajuntament de 
Rubí.  
 
Els o les vocals titulars també podran delegar les seves funcions en una altra 
persona, sempre que sigui personal al servei de l’Ajuntament de Rubí. La 
delegació feta pel vocal o per la vocal que exerceix de secretari o de secretària 
comporta la d’aquesta funció. 
 
Als nomenaments posteriors a la convocatòria i a les eventuals delegacions 
s’haurà de donar la mateixa publicitat que a la convocatòria. Aquesta publicitat 
es farà amb caràcter previ a la primera reunió del jurat o, si escau, a les 
successives si hi ha variacions en la composició. 
 
5.- El jurat es convocarà per ordre de la presidència i es constituirà vàlidament 
amb la presència de la meitat, com a mínim, dels seus membres, sempre que 
hi siguin presents els titulars de la presidència i de la secretaria o, si escau, les 
persones en qui hagin delegat. 
 
6.- Les decisions del jurat s’adoptaran per majoria simple. Cap membre del 
jurat no podrà abstenir-se en les votacions. El vot de la presidència és diriment 
en cas d’empat. 
 
7.- La presidència pot convocar a altres persones que, sense ser membres i en 
qualitat d’assessors, poden assistir a les sessions amb veu i sense vot. 
 
8.- De cada reunió del jurat se n’estendrà acta. En l’acta única o, si escau, en 
l’acta final s’expressaran motivadament les circumstàncies a què es refereix la 
Base 10. Les actes s’aprovaran al final de la mateixa sessió i seran signades 
per tots els membres. 
 
 
 
 



 
 
Base 10: Ordenació de les obres. 
 
1.- Les obres admeses inicialment s’ordenaran pel jurat de forma decreixent 
conforme als criteris següents: 
 
a) La qualitat tècnica 
 
b) La qualitat artística 
 
c) L’impacte visual 
 
d) La creativitat. 
 
e) L’originalitat. 
 
2.- No formaran part d’aquesta relació ordenada: 
 
a) Les obres que no siguin aptes per a la reproducció mitjançant quadricromia. 
 
b) Les obres que no respectin la forma de presentació i/o les dimensions 
fixades a la convocatòria, llevat que el jurat decideixi motivadament la seva 
inclusió en atenció a característiques singulars. 
 
3.- El jurat podrà rebutjar totes o part de les obres inicialment admeses. En el 
primer cas, el premi quedarà desert. 
 
 
Base 11: Obra guanyadora. 
 
1.- Una vegada signada l’acta única o l’acta final del jurat, el servei gestor 
obrirà tots els sobres i comprovarà que la persona autora de l’obra que es 
proposa guardonar compleix el requisit d’edat i que aquesta obra és l’unica 
presentada o una de les que, com a màxim, podia presentar. En cas contrari, la 
persona afectada i totes les obres per ella presentades quedaran 
automàticament excloses del concurs. 
 
2.- El premi es concedirà, seguint l’ordre decreixent confeccionat pel jurat, a 
l’obra en què el resultat de la comprovació dels dos requisits sigui positiu. 
 
 
Base 12: Concessió i notificació. 
 
1.- El servei gestor elevarà a l’òrgan concedent la proposta d’acord de 
concessió del premi a l’autor o autora de l’obra guanyadora. La concessió resta 



 
condicionada al fet que la persona guardonada es trobi al corrent front 
l’Ajuntament de Rubí en el pagament d’obligacions en període executiu per 
qualsevol concepte.  
 
2.- El premi consistirà en la dotació econòmica fixada a la convocatòria, sobre 
la que s’aplicaran les retencions fiscals que corresponguin. 
 
3.- L’acord de concessió es notificarà als participants mitjaçant edicte publicat 
en el Tauler d’Anuncis de la corporació.  
 
4.- Sense perjudici de la notificació edictal, s’informarà a través de la pàgina 
web municipal i, si escau, d’altres formes de difusió general. La informació 
realitzada a través d’aquests canals no desplegarà efectes de notificació. 
 
 
Base 13: Entrega del suport digital. 
 
L’autor o autora de l’obra guanyadora s’obliga a lliurar-la a l’Ajuntament de Rubí  
en suport digital, en el format i dins del termini que estableix la convocatòria. 
 
 
Base 14: Acte públic de lliurament del premi. 
 
En cas de celebrar-se un acte públic de lliurament del premi, aquest tindrà lloc 
després de l’adopció de l’acord de concessió i en el lloc, dia i hora que 
assenyali el servei gestor. 
 
 
Base 15: Pagament del premi. 
 
1.- El pagament el premi resta condicionat al fet que la persona guardonada es 
trobi al corrent front l’Ajuntament de Rubí en el pagament d’obligacions en 
període executiu per qualsevol concepte.  
 
2.- El pagament del premi es farà per transferència al compte designat, sempre 
que no concorri cap de les circumstàncies previstes a la Base 20. 
 
3.- Els premis que no tinguin el tractament fiscal de rendes exemptes estan 
subjectes a les retencions que corresponguin. 
 
 
Base 16: Propietat de l’obra guanyadora. 
 
1.- L’atorgament del premi comporta sobre l’obra guanyadora l’adquisició per 
part de l’Ajuntament de Rubí de la seva propietat i de tots els drets de 



 
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol 
modalitat, mitjà o format, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els 
multimèdia i els telemàtics. L’adquisició d’aquests drets és amb caràcter 
exclusiu i irrevocable. 
 
L'Ajuntament de Rubí podrà exercir els seus drets lliurement, sense limitacions 
temporals o territorials, ni de cap altre tipus, i sense que en cap cas sigui 
necessària l'autorització de l'autor o autora, que no tindrà dret a cap tipus de 
remuneració, percepció, participació, compensació ni indemnització per raó 
d'aquell exercici ni de la cessió de drets. 
 
A tall d’exemple, l’Ajuntament de Rubí podrà fer exposicions de l’obra en espais 
de titularitat pública, municipal o no, o privada. També podrà reproduir-la en un 
mitjà o format que en permeti la comunicació pública (publicacions, revistes, 
pòsters, fullets, tríptics; impressions, gravacions, estampacions i serigrafies 
sobre qualsevol tipus de material o objecte;  mitjans audiovisuals, informàtics, 
multimèdia, telemàtics, etcètera), obtenir-ne tantes còpies com desitgi i 
distribuir-les, onerosa o gratuïtament, entre administracions, institucions, 
particulars o de qualsevol altra forma amb l’objecte difondre-la i donar-la a 
conèixer. 
 
Queda autoritzat expressament l'Ajuntament de Rubí per a divulgar l’obra en la 
forma i pels mitjans que consideri més adients. 
 
L'Ajuntament de Rubí podrà exercir els seus drets sobre un fragment o part de 
l’obra, llevat que això en desvirtuï la finalitat, l’objectiu o la naturalesa. 
 
L'Ajuntament de Rubí podrà dur a terme totes les actuacions anteriors 
directament o en col·laboració amb altres administracions, organismes o 
institucions públiques o privades i particulars, sense que calgui l'autorització de 
l'autor o autora. 
 
2.- L’autor o autora conserva el dret moral sobre l’obra guanyadora, la qual 
cosa implica per a l’Ajuntament de Rubí el deure de respectar i reconèixer la 
seva autoria en tots els actes de reproducció, distribució i comunicació pública, 
total o parcial, de l’obra, sense deformar, modificar o alterar el seu contingut. 
 
3.- Els autors o autores de les obres afectades per la cessió de la propietat i 
dels drets s’obliguen a no utilitzar-les i a no explotar-les a través de qualsevol 
forma possible, com també a no realitzar cap més còpia, encara que sigui de 
dimensions o proporcions distintes, llevat que compti amb l’autorització 
expressa de l’Ajuntament de Rubí. Quan escaigui, també s’obliguen a advertir 
als tercers que l’únic original està en poder de l’Ajuntament de Rubí, qui ostenta 
la seva propietat, com també la dels drets de propietat intel·lectual de contingut 
econòmic. 



 
Base 17: Exposició temporal. 
 
1.- L’Ajuntament de Rubí podrà exposar temporalment en un o més espais de 
la ciutat, siguin o no de titularitat municipal, l’obra guanyadora, acompanyada o 
no de totes o part de la resta d’obres admeses al concurs. 
 
2.- L’exposició temporal es farà en el marc de la celebració de la Festa Major 
de Sant Pere. 
 
 
Base 18: Recuperació de les obres. 
 
1.- Excepció feta de l’obra guanyadora, la resta d’obres, formin part o no de 
l’exposició temporal, romandran a disposició dels interessats durant el temps i 
en el lloc que, respectivament, s’indiquin a la convocatòria. 
 
2.- Un cop transcorregut aquest termini, si no han estat retirades, l’Ajuntament 
de Rubí esdevindrà automàticament el seu propietari i titular de tots els drets de 
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació amb caràcter 
gratuït, exclusiu i irrevocable, en els mateixos termes i condicions establerts a 
la Base 16. Fins i tot podrà decidir la seva destrucció, sense que això origini 
dret a cap tipus d'indemnització o compensació. 
 
 
Base 19: Exoneració de responsabilitat municipal. 
 
La participació en aquest concurs implica la renúncia expressa a qualsevol 
tipus de reclamació com a conseqüència de la pèrdua, substracció o danys 
causats a les obres presentades quan aquestes contingències es deguin a 
causa imputable a l’Ajuntament de Rubí. 
 
 
Base 20: Modificació de la resolució. 
 
1.- Si un cop dictada la resolució i abans de la publicació del cartell guanyador 
es detecta que incompleix qualsevol dels requisits exigits a l’apartat 1 de la 
Base 7, l’Ajuntament de Rubí podrà optar entre: 
 
a) Revocar la concessió, amb cancel·lació de l’obligació de pagar l’import del 
premi o, si escau, ordre de reintegrament si s’ha satisfet, i atorgar el premi a 
una altra obra conforme els criteris assenyalats a la Base 11. 
 
b) Modificar la resolució en el sentit de cancel·lar l’obligació de pagar l’import 
del premi o, si escau, ordenar el reintegrament si s’ha satisfet, i mantenir vigent 
la cessió dels drets en els termes exposats a la Base 16. 



 
 
Si l’incompliment a què es refereix el paràgraf anterior es detecta una vegada 
publicat el cartell guanyador, l’Ajuntament de Rubí podrà modificar la resolució 
en els termes de lletra b) precedent. 
 
2.- En cas que l’autor o autora de l’obra guanyadora no doni compliment a les 
obligacions que deriven de la Base 13, l’Ajuntament de Rubí podrá optar en els 
mateixos termes de l’apartat anterior. 
 
3.- En cas que l’autor o autora de l’obra guanyadora incompleixi després de 
dictada la resolució el deure que estableix l’apartat 3 de la Base 16, 
l’Ajuntament de Rubí podrà optar per la revocació o la modificació en els 
termes exposats a l’apartat 1. 
 
4.- En tots els supòsits anteriors, l’Ajuntament de Rubí podrà reclamar els 
rescabalament dels danys i perjudicis soferts. 
 
 
Base 21: Acceptació de les bases. 
 
La participació en el concurs comporta per als autors i autores l’acceptació 
plena d’aquestes bases i, en especial: 
 
a) La cessió exclusiva dels drets esmentats sobre l’obra guanyadora i, si escau, 
sobre les no guanyadores, així com l’autorització per al seu exercici. 
 
b) La possibilitat de modificar la resolució en els termes exposats. 
 
 


