Concurs de Cartells per la Festa Major de Sant Celoni 2020

Bases
1. OBJECTIU
L’objectiu d’aquest concurs és seleccionar el cartell de la Festa Major de setembre de Sant
Celoni 2020 per tal que sigui la imatge de la Festa Major d’aquest any.
D’acord amb l’article 26 de la llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 de 8 de novembre , es
tracta d’un contracte privat que té per objecte la creació i interpretació artística i literària o
espectacles.
El contracte privat per adjudicació de contracte menor es regirà per la Llei de contractes del
sector públic 9/2017 de 8 de novembre i les seves disposicions de desenvolupament i,
supletòriament, les restants normes de dret administratiu i, en el seu cas, les normes de dret
privat.
El procediment que s’aplica és el contracte menor, atès que la naturalesa de la prestació
contractual s’adequa a allò que es preveu als articles 29 i 131 de llei de Contractes del Sector
Públic 9/2017 de 8 de novembre.
2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
El concurs és de caràcter obert i públic. Poden presentar-s’hi tant persones físiques com
jurídiques que tinguin plena capacitat d’obrar i que no concorrin en cap de les prohibicions de
contractar taxades en l’article 71 la Llei de contractes del sector públic 9/2017 de 8 de
novembre.
En el cas de les persones jurídiques acreditaran la capacitat d’obrar mitjançant la inscripció en
el Registre mercantil, quan aquesta inscripció sigui requisit necessari per a la validesa de la
seva constitució, i el seu objecte social comprengui la prestació en què consisteix la present
contractació menor.
En el cas de les persones físiques, han de complir amb tots els requisits necessaris per actuar
com autònoms o categoria semblant, i ha de tenir capacitat per facturar.
L’acreditació que el participant no incorre en cap de les prohibicions de l’article 71 la Llei de
contractes del sector públic 9/2017 de 8 de novembre, que té plena capacitat d’obrar, i la resta
de requisits establerts per a les persones jurídiques i físiques, haurà de constar en una
declaració responsable que caldrà adjuntar escanejada a la proposta presentada.
Els participats assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Sant Celoni del contingut
del treball presentat i en seran responsables davant de tercers. En el cas de persones menors
d’edat, el fet de participar implica que tenen el consentiment per fer-ho dels pares o tutors.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no compliment de
les mateixes significarà la desqualificació immediata.
L’autor o autors de l’obra guanyadora faran cessió a l’Ajuntament de Sant Celoni del dret de
reproducció del cartell en qualsevol aplicació informativa o lúdica.
El guanyador/a es compromet a fer una versió de l’obra a una sola tinta i a presentar ambdues
versions amb un suport informàtic.
3. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS PROPOSATS
El tema del cartell és lliure però donada l’actual crisi sanitària que condicionarà la programació
de la Festa Major, es proposa que es reflecteixi d’alguna manera aquesta situació excepcional.

El procediment i les tècniques d’aquest concurs són lliures.
Com a mínim, en el treball hi ha de constar el text “Festa Major 2020. Sant Celoni del 28
d’agost al 7 de setembre”, amb un tipus de lletra que sigui entenedor.
Cada concursant només podrà presentar un treball d’una mida de 28 x 28 cm.
4. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS PROPOSATS
Els treballs han de presentar-se a l’Àrea de Cultura (la Rectoria Vella) de 9 a 14 h, amb un lema
al dors. S’hi adjuntarà un sobre tancat, dins el qual s’indicarà el nom, cognoms, adreça, telèfon
i correu electrònic de l’autor/a. A la part exterior d’aquest sobre s’anotarà també el lema.
El termini de presentació de treballs proposats finalitzarà el dia 9 de juliol de 2020 a les 14 h.
5. JURAT
La selecció del cartell guanyador la farà un Jurat designat per l’Ajuntament que estarà
constituït per persones físiques independents dels participants.
La composició del jurat, d’acord amb l’article 14 de la Llei 26/2010, de regim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, estarà composat per:


Un president que serà el regidor de Cultura i Esports. En cas d’empat, el president del
jurat disposarà de vot de qualitat.



Un secretari, que serà un tècnic l’Àrea de Cultura, Educació i Esports el qual aixecarà
actes de les sessions de treball del jurat.



Dos tècnics municipals, vinculats a l’àmbit de cultura i comunicació.



Dos representants d’entitats vinculades al projecte de la Festa Major



Dos representants de d’entitats vinculades a la FM o en l’àmbit de les arts visuals i
plàstiques.

Les funcions del president estan recollides a l’article 19, Règim dels òrgans col·legiats de
l’Administració General del Estat i de les Entitats de Dret Públic vinculades o dependents de la
Llei 40/2015 de l’1 d’octubre, règim Jurídic del Sector Públic i les funcions del secretari a
l’article 16 de la mateixa llei.
Les competències assignades al jurat són les que s'indiquen a continuació:


La valoració del treball presentat (valorant la originalitat, la creativitat, etc.)



Rebutjar i excloure del concurs la proposta presentada que incompleixi els requisits i
les condiciones establertes en aquestes bases.



La interpretació de les presents bases i la resolució de les qüestions que puguin sorgir
amb motiu del concurs.



Designar el treball guanyador del concurs.

El funcionament del Jurat s'ajustarà al que preveu la secció 3a, Òrgans col·legiats de les
diferents administracions Públiques de la llei 40/2015 de l’1 d’octubre, Règim Jurídic del sector
públic.
6. PREMI - IMPORT D’ADJUDICACIÓ
L’import d’adjudicació tindrà la denominació de premi, sense que aquesta desvirtuï la seva
naturalesa de preu del contracte i l’aplicació del seu corresponent règim contractual
administratiu vigent.

El premi és únic i s’atorgarà al guanyador del concurs per part de l’Ajuntament de Sant Celoni.
El cost màxim del contracte serà de 500 euros (aplicant el descompte de l’IRPF corresponent)
en càrrec a l’aplicació pressupostària 07 338G0 481 ( premis, beques i pensions d’estudis).
El premi es podrà declarar desert.
7. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS TREBALLS PRESENTATS
El jurat adoptarà les decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que
determini, que, en tot cas, s'hauran de centrar en la originalitat i la creativitat del treball.
8. RESOLUCIÓ
Una vegada el Jurat ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, l’Ajuntament de Sant
Celoni, formularà la corresponent Resolució d’atorgament, la qual serà comunicada al
guanyador a través de qualsevol de les formes establertes en la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, I la Llei 40/2015 de l’1
d’octubre, règim Jurídic del Sector Públic.
A través de la participació en aquestes bases, s’autoritza a l’Ajuntament de Sant Celoni a
difondre el nom del guanyador i el seu treball presentat.
Els treballs que no resultin guanyadors restaran a l’Àrea de Cultura a disposició dels seus
autors fins al 31 de desembre de 2020, moment a partir del qual l’organització no se’n farà
responsable.
Totes les obres participants s’exposaran públicament durant la Festa Major. Els autors que no
vulguin sortir de l’anonimat durant l’exposició hauran de fer-ho constar expressament dins el
sobre que s’adjunta al treball.
9. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
L’obra del concurs és objecte de propietat intel·lectual recollida a l’article 10.1 a) i serà
d’aplicació el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de propietat intel·lectual.
Per tal que l’Ajuntament de Sant Celoni pugui reproduir i fixar l’obra en qualsevol mitjà i
obtenir còpies, l’autor o autors de l’obra guanyadora hauran de fer una cessió del dret d’autor
de l’obra, com a drets d’explotació de l’obra, en concret, el dret de reproducció en règim de no
exclusivitat, és a dir, atribuint al cessionari (Ajuntament) la capacitat d’exercir el dret de
reproducció amb les condicions de la cessió però sense excloure l’exercici dels drets per a
tercers o per a qui els cedeixi.
Per poder fer efectiva aquesta transmissió del dret de reproducció, l’autor/s de l’obra haurà de
formalitzar per escrit la cessió dret de reproducció mitjançant una autorització a l’Ajuntament
per tal que li permeti exercir-lo legítimament tot i no ser l’autor de l’obra i així passi a ser el
titular dels drets d’explotació de l’obra guanyadora.
10. PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de
documents de l’Ajuntament així per al seu tractament informàtic.
11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS

La presentació i participació a aquest concurs implica, per part de les persones concursants, el
coneixement i acceptació íntegra de les presents bases. Els aspectes no previstos o regulats,
així com la seva interpretació en cas de dubte i d'altres qüestions suscitades a resultes
d'aquest concurs, seran resoltes exclusivament pel jurat, gaudint els seus acords de la
presumpció d'interpretació autèntica de les presents bases.
En cas de necessitat d’interpretació del contracte, decidirà l’Alcalde de la Corporació, prèvia
audiència al contractista.
En tot allò que no hagi estat previst en les presents bases, serà d’aplicació per a la preparació i
adjudicació del present contracte a la Llei de contractes del sector públic 9/2017 de 8 de
novembre i resta de normativa contractual concordant, i per als seus efectes i extinció, la
normativa de dret privat que resulti aplicable.
Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Celoni a
través del telèfon 93 864 12 13 o bé escrivint un correu electrònic a cultura@santceloni.cat .

