BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DEL PRIMER CONCURS DE
CARTELLS, PER ANUNCIAR LA 12a. FIRA MERCAT MODERNISTA,
EDICIÓ DE L’ANY 2019
L’Ajuntament de Canet de Mar, des de l’Àrea de Promoció Econòmica, inclourà dins
els actes previstos a l’edició d’enguany, la presentació de la convocatòria del 1r
concurs de cartells per definir el cartell promocional que anunciarà l’edició del 2019,
que s’utilitzarà també en tot aquell material gràfic que s’editi en relació a aquest
esdeveniment.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la participació ciutadana i la creació
artística en un esdeveniment tan destacat com és la Fira Mercat Modernista del municipi.
La convocatòria d’un concurs de cartells promou el foment de la cultura entre els
ciutadans i ciutadanes i, a més, pot donar a conèixer i promoure el nostre municipi entre
les diferents persones que hi participin.
1. OBJECTE
L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la 12a edició de la Fira
Mercat Modernista de Canet de Mar.
2. PARTICIPANTS
La participació és oberta a totes les persones que vulguin presentar les seves obres a
partir del 16 anys d’edat.
3. CONVOCATÒRIA
La presentació de la convocatòria del 1r Concurs de Cartells per a la 12a Fira Mercat
Modernista es farà dins el marc de l’edició 2018 de la Fira Mercat Modernista i es
difondrà en diversos mitjans de comunicació d’àmbit local i/o comarcal, al tauler
d’anuncis i web de l’Ajuntament www.canetdemar.cat, a la pagina web de Turisme
www.turismecanet.cat i a les emissions de Ràdio Canet.
4. DOTACIÓ DEL PREMI I FINANÇAMENT
S’estableix un únic premi dotat amb la quantitat de 400€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 30 43110 48500 del pressupost 2018.
Aquesta quantitat estarà subjecta, en el seu cas, a les retencions fiscals
corresponents.
5. TERMINI DE PRESENTACIÓ
La presentació de treballs pel concurs comença el 15 de setembre i acaba el 15 de
novembre de 2018.
6. LLOC DE PRESENTACIÓ
Per tal de participar al concurs caldrà presentar els treballs al registre de l’Ajuntament
de Canet de Mar, l’OAC (Oficina d’atenció al ciutadà), carrer Ample núm. 11, en horari
d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i dijous de 17.00 a
19.00 hores.
Una vegada registrades les obres, es lliurarà la còpia de la instància presentada com a
comprovant amb el número de registre corresponent.

7. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Cada participant podrà presentar un màxim de 2 originals.
Les obres presentades han de ser originals, inèdites i no podran ser adaptacions
o modificacions d’obres anteriors. Així mateix, no podran haver estat
presentades o premiades en cap altre certamen.
La mida del cartell ha de ser DINA3 o proporcional, en sentit vertical. No
s'admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la
fotoreproducció i la impressió en quadricromia (tots els colors).
El cartell ha d’incorporar el logotip de l’Ajuntament de Canet de Mar i la llegenda
“12a Fira Mercat Modernista, Canet de Mar 13, 14 i 15 de setembre de 2019”.
Els cartells ha de tenir el seu propi suport de cartró ploma de la mateixa mida
que els originals.
En la part inferior del cartell s’ha de preveure una franja de 4cm per la inserció
dels logotips dels patrocinadors i/o entitats col·laboradores.
Les obres es presentaran sota un pseudònim escrit al dors del cartell.
S’acompanyarà d’un sobre tancat on caldrà indicar a la part exterior el
pseudònim. A l’interior hi hauran de constar les següents dades:
Nom i cognoms de l’autor/a
Dades de contacte de l’autor/a (adreça postal, telèfon i adreça electrònica)
Signatura
Caldrà adjuntar també còpia DNI, NIE o permís de residència.
Els autors/es podran signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del
jurat.
8. COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat estarà presidit pel regidor/a de Promoció Economica i integrat per
representants de l’Ajuntament de Canet de Mar i per professionals del món de les
arts.
9. AVALUCIÓ DELS TREBALLS
El jurat es reunirà després de la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds per valorar els treballs presentats.
El jurat farà una primera preselecció, tot descartant els treballs que no compleixin
amb qualsevol punt de les bases.
Es seleccionaran un total de 20 obres finalistes que seran exposades a la Sala
Cultural Ramon de Capmany del 23 de novembre al 2 de desembre.
El jurat valorarà l’obra dels participants en base a la seva qualitat, coherència
amb els temes de treball i la seva originalitat.
10.

RESOLUCIÓ
La proposta de resolució l’efectuarà l’òrgan tècnic de l’Ajuntament de Canet de
Mar que correspongui, incorporant a aquesta l’acta del jurat qualificador del
certamen. L’òrgan competent per a la resolució definitiva del procediment és la
Junta de Govern Local.
El veredicte del jurat es farà públic la primera quinzena de desembre.

El jurat podrà proposar que es declari desert el certamen quan, segons el seu
criteri, cap de les obres presentades reuneixi la qualitat adequada per a ser
premiada.
10. DRETS D’AUTOR
Els i les participants es responsabilitzaran que no hi hagi drets de tercers i seran
responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
Tanmateix el guanyador haurà de lliurar també una còpia en suport informàtic
(amb tots els fiters necessaris per a l’obtenció dels fotolits i els originals de les
imatges digitalitzades en qualsevol format compatible), per a que l’organització
pugui reproduir-lo mitjançant quadricromia en impressió offset i/o digital.
L’Ajuntament de Canet de Mar passarà a ser el propietari legal de l’obra
guanyadora i del disseny i es reserva el dret de modificar algun aspecte del
mateix per adequar-lo a les finalitats que li són assignades. Podrà l’Ajuntament
reproduir i adaptar el cartell premiat als diferents formats per a difondre la Fira
Mercat Modernista. L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que
calguin.
Les obres que no resultin premiades podran ser recollides a les oficines de
Promoció Econòmica a l’edifici de Vil·la Flora durant la segona quinzena de
desembre de 2018. Passat dos mesos des de la concessió dels premis, els
originals que no hagin estat recollits quedaran a disposició de l’Ajuntament de
Canet de Mar.
11- PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb allò que disposa l’art. 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les seves
dades personals seran incloses en el fitxer anomenat Instàncies del qual n’és
responsable l’Ajuntament de Canet de Mar. El participants atorguen el seu
consentiment al tractament i, si s’escau, cessió de les seves dades de caràcter
personal que sigui necessari per la gestió del concurs.
Podran exercir els drets d’accés, rectificació i cancel•lació de les vostres dades i a
oposar-vos al seu tractament, dirigint-vos al Registre General de l’Ajuntament, al
carrer Ample, núm. 11, tot adjuntant còpia del vostre DNI o document identificatiu.
12- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest premi suposa la total acceptació de les presents bases.
L’incompliment d'alguna de les condicions requerides suposarà no poder optar al
premi objecte de la convocatòria.
L'organització es reserva el dret de modificar les bases en qualsevol moment.
Front a qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases, la decisió del jurat
és inapel•lable.

