BASES REGULADORES DEL CONCURS DE CARTELLS DEL NADALEM
2019-2020 I DEL CARNAVAL 2020
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'objectiu del concurs de cartells del Nadalem 2019-2020 i del Carnaval 2020
és promoure la creació plàstica per donar a conèixer aquestes dues festivitats.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Aquestes normes tenen per objecte la fixació de les bases i el
procediment que cal seguir per participar en el concurs de cartells del Nadalem
2019-2020 i del Carnaval 2020.
Article 2. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d’aquestes
bases reguladores.
CAPÍTOL II
Composició del jurat
Article 3. El jurat estarà integrat pels membres següents:
President titular: el president del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les
Persones de Martorell (PMSAPM).
President/a suplent: el/la regidor/a en qui es delegui.
Vocals titulars: La tècnica de Participació o la persona en qui es delegui, el
tècnic de Joventut o el tècnic en qui es delegui; cinc vocals, persones
vinculades al món gràfic i artístic: Anna Gil Llopart, Pere Perelló Montaner, Pili
Pico Massa, Cristina Sánchez Machado i Laura Soriano González.
Vocals suplents: Josep Rodríguez Santafè i Maria Rodríguez Pardo.
Secretari/ària: el responsable d’àrea de Cultura o la persona en qui es delegui.
Els membres designats com a jurats actuen amb veu i vot, excepte el secretari,
que actua només amb veu.
Per constituir vàlidament el jurat, cal l’assistència del president, del secretari i
de la meitat dels vocals.
El jurat adopta els acords amb el quòrum de la majoria simple dels seus
membres.
Plaça de la Vila, 46
08760 Martorell
Tel. 937 750 050
sap@martorell.cat

1

En tot allò no especificat en aquest article, el jurat actua d'acord amb el que
disposa la legislació reguladora del procediment administratiu per a l'actuació
dels òrgans col·legiats.
CAPÍTOL III
Desenvolupament del concurs
Article 4. Qui hi pot participar
Tothom qui ho desitgi, a partir de 12 anys.
Article 5. Condicions per a la presentació dels cartells
5.1. Es poden presentar com a màxim dos cartells per festa, i en cada cas ha
de constar-hi:
Nadalem
Del 13 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020
Carnaval 2020
RECREA’T al Carnaval 2020 Martorell
22 de febrer de 2020
5.2. Els participants han de presentar el cartell amb un suport de cartolina de
mida DIN A3 (420 x 297 mm) en cada cas (Nadalem o Carnaval). El cartell ha
de ser en sentit vertical. Al darrere de cada cartell no s’hi ha d’escriure el nom
de l’autor. Només s’hi ha de posar la franja d’edat en què es concursa. L’autor
hi ha d’adjuntar dues butlletes d’inscripció emplenades. La butlleta es pot
descarregar del web de l’Ajuntament www.martorell.cat o pot sol·licitar- se a per
correu electrònic a: cultura@martorell.cat. Una còpia és per a l’autor com a
resguard i l’altra és per al PMSAMP.
5.3. Els participants poden utilitzar qualsevol tècnica artística per fer el cartell.
5.4. Es valorarà la referència, la presència o l’al·legoria d’elements simbòlics en
els cartells del Nadalem i el Carnaval. Nadalem 2019-2020 i el del Carnaval
2020: RECREA’T al Carnaval 2020 Martorell
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Article 6. Termini de presentació dels cartells
El termini de presentació dels originals finalitza el 15 octubre de 2019 tant per
al certamen del Nadalem com per al del Carnaval. Els cartells s'han de lliurar a
l’Oficina d’Atenció del Patronat, pl. de la Vila, 27, 1r pis (sobre Correus), 08760
Martorell, als matins, de dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 h i de 16.30 a 19.15 h,
divendres de 9.30 a 13.30 h. Si l’obra arriba a l’Oficina d’Atenció del Patronat,
amb posterioritat al dia 15 d’octubre quedarà fora de concurs.
Article 7. Premis
7.1. Cartell del Nadalem:
-Premi per al guanyador: 700 €
-Premi per al millor finalista: 300 €
-Premi per al millor artista local menor de 16 anys, resident a Martorell o
escolaritzat a Martorell: 60 €
7.2. Cartell del Carnaval:
-Premi per al guanyador: 700 €
-Premi per al millor finalista: 300 €
-Premi per al millor artista local menor de 16 anys resident a Martorell o
escolaritzat a Martorell: 60 €
7.3. El jurat, segons la qualitat dels cartells presentats, i a banda dels cartells
premiats, pot fer una selecció de fins a un màxim de 5 finalistes. Així mateix,
pot declarar desert qualsevol dels premis.
7.4. L'entitat organitzadora comunicarà als guanyadors, amb antelació suficient,
la data del lliurament dels premis.
7.5. L’import de tots els premis està subjecte als impostos corresponents que
estableixi la legislació vigent.
Article 8. Exposició
Es farà una exposició amb tots els cartells que es presentin a concurs, la qual
es durà a terme durant l’any 2019 i s’anunciarà al web de l’Ajuntament de
Martorell.
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Article 9. Retorn de les obres
Els concursants que no hagin resultat premiats en els certàmens del Nadalem
i del Carnaval han de recollir les seves obres del 7 al 17 de gener de 2020.
Les obres no recollides pels concursants en els terminis especificats quedaran
en possessió de l’entitat convocant.
Article 10. Altres qüestions
10.1. Les dues obres guanyadores s'integraran al patrimoni del Patronat
Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, el qual gaudirà dels
drets de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres premiades.
10.2. Les dues obres del premi al millor finalista s’integraran al patrimoni del
Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i podrien
ser la portada de la convocatòria de les bases de l’any següent al d’aquest
concurs.
10.3. L’artista haurà d’adaptar i adequar el cartell guanyador als diferents
formats del material que s’editi amb motiu de la campanya de publicitat del
Nadalem 2019-2020 i del Carnaval de 2020.
10.4. L’autor del cartell es fa responsable que l’obra sigui inèdita, així com de
l’originalitat dels recursos gràfics que hi hagi utilitzat, els quals han d’estar
lliures de drets d’autor.
10.5. El Jurat resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la
interpretació d’aquestes bases.
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