CONCURS DE CARTELLS 2018
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA
CONCURS D'ESBOSSOS PER A LA PORTADA DEL LLIBRE I PER AL CARTELL
ANUNCIADOR “FESTES DE BÉTERA DEL 12 AL 22 d'AGOST 2018”
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La Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Bétera, com en anys anteriors i amb el
propòsit de fomentar la creació artística, té a bé, convocar el present concurs a fi de triar la
portada del llibre de festes de les Obreres i Majorals 2018 i el cartell que servirà per a
anunciar des de l'Ajuntament les Festes del nostre municipi per a l'any 2018, a la qual
cosa es fan públiques les següents,
BASES:

PRIMERA.- Participants.- En el present concurs d'esbossos per a la portada del llibre
de Festes Obreres i Majorals 2018 i per al cartell anunciador de les Festes d'agost 2018,
d'objecte de la convocatòria, podrà participar qualsevol persona major de 18 anys.
SEGONA.- Dimensions.- Les dimensions dels esbossos a presentar han de tindre unes
mesures de: 60 x 40 cm.
TERCERA.- Text requerit.- El text que ha de constar tant per a la portada del llibre
com per al cartell anunciador, haurà de ser exclusivament en valencià. El text haurà de ser el
següent: “FESTES DE BÉTERA DEL 12 AL 22 d'AGOST 2018”.
QUARTA.- Tècnica.- La tècnica a utilitzar per a la realització de l'esbós serà lliure (oli,
aquarel·la, pastís i altres) sempre que no presente problemes per a la seua reproducció
posterior. El dibuix haurà de ser original i inèdit i haurà d'efectuar-se en sentit VERTICAL.
L'esbós haurà de presentar-se sobre un suport adequat que faça factible la seua
exposició. Així mateix, s'adjuntarà una còpia del mateix en qualsevol mitjà/suport informàtic
accessible.
NOTA: Es fa constar que el jurat podrà puntuar fins a un màxim de 2 punts el que les
obres siguen originals i no fotocomposicions informàtiques de qualsevol tipus.
QUINTA.- Presentació: Els originals s'han de presentar en l'edifici de l'Ajuntament C/
José Gascón Sirera, 9 de Bétera, des de la publicació de les presents bases fins al dia 4
de maig de 2018 fins a les 14 hores.
Cada participant podrà presentar un esbós per al concurs del cartell anunciador de les
festes i un esbós per al concurs de la portada del llibre de les obreres i majorals 2018, en el cas
de voler presentar un esbós per a concursar als dos concursos també serà admés el treball. Tots
els treballs presentats hauran de ser sense firma, però amb un lema al dors, el qual s'haurà de
fer constar així mateix en un sobre tancat en l'interior què figuraran les dades personals (nom,
cognoms, adreça i telèfon) de l'autor/a.
SEXTA.- El guanyador del dit concurs per decisió del jurat i el que resulte guanyador
per votació popular seran els adjudicataris del contracte d'adquisició dels dits esbossos i dels
drets d'explotació dels mateixos per part de l'Ajuntament, respectivament per al Llibre de
Festes de les Obreres i Majorals de 2018 i per al cartell anunciador, pels següents
imports,

•

1r El que resulte guanyador segons decisió del jurat dels presentats, serà la
portada del llibre de festes de les Obreres i Majorals 2018 i l'import
econòmic de la seua adquisició és de 400,00€ (Quatre-cents euros).

•

2n El que resulte guanyador per votació popular serà el Cartell que servirà
per a anunciar des de l'Ajuntament les festes del nostre municipi per a
l'any 2018, i l'import econòmic de la seua adquisició és de 100,00€ (Cent
euros).
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Ambdós imports estaran subjectes a la retenció d'IRPF, d'acord amb l'art. 17.2 d) de la
Llei 35/2006 de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l'art.
80.1.4° del RD 439/2007 de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques.

SÈPTIMA.- Jurat: El Jurat estarà compost per les persones següents:

•

Representants de la Corporació:
l’Alcaldessa Presidenta: Cristina Alemany Campos

La Regidora de Festes i Tradicions: Raquel Puig Salavert

•

Representants d'altres entitats:
Les quatre Obreres de les festes de l'any 2018

El President dels Majorals 2018

Artistes/Professors/es Belles arts

OCTAVA.- Exposició i votació popular: Tots els treballs admesos a concurs seran
exposats en la Sala d’Exposicions de l'antic Ajuntament al C/Major, 12 entre els dies 7 a l’11 de
maig de 2018. Els assistents a l'exposició podran votar el cartell anunciador, en el mateix
lloc de l'exposició, a l'esbós que consideren que ha de ser el guanyador. El dia 11 de maig de
2018 es procedirà en acte públic per part de la Sra. Regidora, al recompte dels vots emesos per
a determinar el guanyador de la votació popular, alçant-se acta del recompte.
NOVENA.- Dictaminada.- El jurat emetrà la seua decisió el dia 11 de maig de 2018,
de tot això s'alçarà l'acta corresponent traslladant a l'òrgan competent de la Corporació perquè
s'adopte l'acord d'adquisició dels dits esbossos i dels drets d'explotació dels mateixos per part
de l'Ajuntament pels imports econòmics indicats en la base sexta.
La Decisió del Jurat és inapel·lable i a la seua estimació, el concurs podria quedar desert
si cap de les obres reuneix la qualitat mínima requerida.

Així mateix, l'Ajuntament amb l'adquisició de les obres, adquireix igualment els drets
d'explotació d'ambdós esbossos, el que haja resultat guanyador per decisió del jurat i el que ho
haja sigut per votació popular.

DESENA.- L'acte del lliurament dels guanyadors/es per decisió del jurat i per votació
popular, tindrà lloc en la Sala d’Exposicions de l'Antic Ajuntament de Bétera C/ Major,
12, el divendres 11 de maig de 2018.
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NOTES D'INTERÉS
•

La participació en aquest Concurs suposa l'acceptació total de les presents bases, així
com les decisions acordades pel Jurat, podent quedar exclòs/a tot aquell participant que
incomplisca les mateixes.

•

Qualsevol incidència no prevista en aquestes normes, serà resolta pel jurat, sempre en
benefici del concurs, sense que contra la seua decisió procedisca cap reclamació.

LA REGIDORA DELEGADA DE FESTES I TRADICIONS
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48308750X
27/03/2018, 14:44:26

