
 

BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  EL  CONCURS  PEL DISSENY DEL CARTELL DE LA 

FESTA MAJOR D’ESTIU 

 
1.- Podran  participar, en  aquest  concurs, totes  les  persones  empadronades  o  residents  
eventualment  a  la  Comarca  de  l’Alt Camp. Hi poden participar artistes visuals i dissenyadors 
gràfics, siguin estudiants o professionals. Aquests requisits s’hauran de justificar en el moment 
de la presentació del disseny del cartell de la Festa Major. 
 
2.- Cada  concursant  podrà  presentar  un  màxim  de  tres  obres. Les obres presentades 
hauran de ser inèdites.  Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets a tercers i seran 
plenament responsables de qualsevol autoria o plagi.  
 
3.- El  procediment  serà  lliure tant conceptual com tècnicament. El format ha de ser vertical.   
 
4.- El  tema  del  concursant  serà  lliure, però  hi  haurà  de  constar: l’escut de l’Ajuntament, el 
títol “FESTA  MAJOR de La Riba” i els DIES de la Festa Major, especificats a la convocatòria 
anual del concurs. Les obres s’han de presentar muntades sobre un suport rígid, per facilitar la 
posterior exposició. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica o dissenyada per ordinador, cal 
adjuntar el suport magnètic amb una resolució adequada. L’autor es compromet, si s’escau, a 
realitzar les adaptacions que calguin i a confeccionar els originals necessaris per a la correcta 
impressió i composició del programa d’actes amb l’aplicació de la imatge del cartell. 
 
5.- Les  obres  participants  en  aquest  concurs  hauran  de  presentar-se  a  les  oficines de  
l’Ajuntament  ( Plaça  Major, 1)  de  9  a  14  hores  de  dilluns  a  divendres.  Al  dors de  les  
obres  hi  haurà  de  constar  un  lema  que  serà  el  mateix  que  figurarà  en  el sobre  tancat  
de  l’autor, juntament  amb  l’adreça  i  el  telèfon. L’obra  no  ha  d’estar signada, si  així  fos  
quedaria  desqualificada. 
 
6.- El  termini  de  presentació  de  les  obres  serà el que estableixi la convocatòria anual del 
concurs. 
 
7.- Hi  haurà  un  Jurat  que  determinarà  el  treball  que, al  seu  criteri, resulti guanyador. La 
composició del Jurat s’aprovarà per Decret d’Alcaldia, prèvia aprovació de la convocatòria anual 
del concurs, i  estarà  format  per: 

 
- President:  L’Alcalde 
- Vocals: 

o 2  regidors  de  l’Ajuntament. 
o 1  fotògraf  aficionat  designat  per l’Alcaldia. 
o persona  relacionada  amb  el  món  de  la  pintura  o  de  l’art  en general  

designada  per l’Alcaldia.  



 

o 2  representants  d’entitats  de  la  Riba  designats  per l’Alcaldia. 
o Secretari:  El  que  ho  és  de  l’Ajuntament 

 
El  Jurat  es  reunirà  durant  la  primera  quinzena  del  mes  de  juliol de cada any i tindrà en 
compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat de comunicació festiva i la facilitat per 
adaptar-se a diversos formats.  
 
L’acord  es  prendrà  per  majoria. Cas  d’empat  decidirà  el  vot  de  qualitat  del President. 
 
8.- El  veredicte  del  Jurat  es  donarà  a  conèixer  públicament  a  través  del  tauler d’anuncis  
de  l’Ajuntament.  Aquest  veredicte  serà  inapel·lable. 
 
9.- El  treball  guanyador  passarà  a  ser  propietat  de  l’Ajuntament  de  la  Riba, així com els 
drets d’explotació de l’obra. Per tant, el guanyador cedeix amb caràcter gratuït i exclusiu tots els 
drets d’explotació sobre l’obra, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació 
pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat, per a tots els països del món fins 
que l’obra passi a domini públic, sense dret que es generi cap pagament per a la cessió de 
l’esmentada explotació. 

 
10.- Els  treballs  que  es  presentin  a  concurs  podran  ser  exposats  al  públic  durant la  Festa  
Major. Els  treballs  que  no  hagin  resultat  guanyadors, una  vegada finalitzada  la  Festa  
Major, estaran  a  les  oficines  de  l’Ajuntament  per  que  els  seus autors  puguin  passar  a  
recollir-los en un termini de 30 dies. Els cartells no retirats en el termini esmentat passaran a ser 
propietat de l’Ajuntament de La Riba i en podrà fer l’ús que estimi convenient.  
 
11.- L’Ajuntament  de  la  Riba, atorgarà  un  premi  al  treball  guanyador  per  l’import que 
estableixi la convocatòria anual del concurs. Per la present convocatòria el premi és de 150,00 
euros. 
 

12.- El  premi  s’atorgarà  durant  els  actes  de  la  Festa  Major. 
 
13.- El  Jurat  podrà  declarar  desert  el  concurs  si  els  treballs  presentats  no reuneixen  la  
qualitat  exigida  o  no  acompleixen  aquestes  bases. 
 
14.- La  participació  en  aquest  concurs  suposa  la  plena  acceptació  d’aquestes  bases, així  
com  de  les  decisions  preses  pel  Jurat. 
 
15.- Les  mides  dels  treballs  seran  de  tamany  DIN  A3.”  

 

 


