Solivella, juliolde 2018
Núm. 13/2018

COMISSIÓ EXECUTIVA FESTES EXTRAORDINÀRIES SAGRAT
COR 2018

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS

Aquest concurs s’emmarca en la campanya d’activitats programades dins de l’any dedicat a la
celebració del 275 aniversari del vot de poble al Sagrat Cor.
Base 1 : Objecte.
Aquestes bases regulen el Concurs de Cartells de les Festes extraordinàries que es celebren
en motiu del 275 aniversari de la Festa del Sagrat Cor i que tenen un doble objecte:
a) Fomentar la participació popular i la creativitat artística.
b) Seleccionar la imatge gràfica de les Festes Extraordinàries del Sagrat Cor de l’any objecte
de la convocatòria.
Base 2 : Participació.
1.- Només podran participar les persones físiques, qualsevol que sigui el seu lloc de residència
i la seva nacionalitat, que en la data en què finalitzi el termini de presentació de candidatures
tinguin o hagin complert l’edat de 18 anys.
2.- Cada participant podrà concursar amb una única obra original.
Base 3 : Òrgan concedent i convocant.
1.- L´ òrgan concedent del premi és la comissió executiva o aquell en qui delegui aquesta
competència.
2.- L’ òrgan competent per a concedir el premi ho és també per aprovar la convocatòria.
Base 4 : Presentació de candidatures.
1.- Les obres s’han de presentarcom a màxim el 17 d’agost de 2018 a l’Ajuntament de
Solivella.
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2.- Les obres no han de portar cap nom ni signatura i han d’estar identificades mitjançant un
lema que ha de figurar al darrere del cartell. A cada obra s’hi ha d’adjuntar un sobre tancat
que ha de dur a l’exterior el mateix lema identificatiu. A l’interior del sobre s’ha d’introduir la
fotocòpia del document d’identitat de l’autor o autora, juntament, si s’escau, amb la traducció
jurada a qualsevol llengua oficial a Catalunya, i es farà constar l’adreça postal si no coincideix
amb la del document d’identitat, l’adreça electrònica i el telèfon.
Base 5 : Temàtica.
La temàtica ha d’estar vinculada al Sagrat Cor i al vot del poble de Solivella. La imatge pot
recollir un lema. Es pot demanar assessorament a la Comissió Executiva mitjançant correu
electrònic ( sagratcor@solivella.cat).
Base 6 : Característiques de les obres a presentar.
1.- Les obres hauran de ser individuals, originals, no divulgades, no exposades i no premiades
en altres concursos.
2.- Les mides del cartell han de ser de DIN A3. La forma de presentació podrà ser físicament o
per correu postal a la següent adreça :
Ajuntament de Solivella . Plaça Major – 1. 43412 - Solivella ( Tarragona )
Igualment es podran presentar mitjançant el correu electrònic esmentat a la base 5.
3.- Per a la seva realització es pot utilitzar la tècnica que es consideri més adequada ( pintura,
il·lustració, fotografia, collage, etc ), sempre que sigui apta per a la reproducció mitjançant
quadricomia i sigui compatible amb format cartell, en pla vertical i es presenti digitalitzada.
Base 7 : Ordenació de les obres
1.- Les obres admeses inicialment s’ordenaran pel jurat de forma decreixent conforme als
criteris següents :
a) La qualitat tècnica.
b) La qualitat artística
c) L’impacte visual
d) La creativitat
e) L’originalitat
2.- El jurat podrà rebutjar totes o part de les obres inicialment admeses. En el primer cas el
premi quedarà desert.
Base 8 : Premi
Hi haurà un únic premi de 600 euros. El premi pot quedar desert si així ho valora el jurat. Al
premi s’aplicarà la retenció de l’IRPF prevista per la normativa vigent.
Base 9 : Jurat
El jurat estarà format per :
- Enric Capdevila Torres. President Comissió Executiva i Alcalde de Solivella.
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- Mn. Pere Fibla Palazón. Vicepresident i Afers Religiosos de la Comissió Executiva i Rector de
la Parròquia de Santa Maria de Solivella.
- Dr. Josep M. Sans i Travé. Vicepresident i Director Tècnic de la Comissió Executiva, Arxiver i
Historiador.
- Maria Palau Ballart. Relacions amb la Parròquia de la Comissió Executiva, Representant
Apostolat Oració i Zeladora delegada.
- Ester Pollina Lopéz. Representant carrers dins la Comissió Executiva
- Jaume Bergadà Garcia. Representant carrers dins la Comissió Executiva i Metge cardiòleg.
- Mª Carmen Crespi Urgell. Representant associacions dins la Comissió Executiva, Presidenta
del Grup Cultural de la Dona i mestra.
- Ramón Mª Corbella Español. Representant associacions dins la Comissió Executiva i
President de la Cooperativa.
- Pepita Anglès Iglesies. Secretària de la Comissió Executiva i llicenciada en Dret.
El jurat tindrà en compte que el missatge del cartell reflecteixi l’esperit de la festa.
La decisió del jurat s’adoptarà per majoria simple. Cap membre del jurat no podrà abstenir-se
en la votació. El vot del president és diriment en cas d’empat.
El president pot convocar a altres persones que , sense ser membres i en qualitat d’assessors,
poden assistir amb veu i sense vot.
Base 10 : Acte de lliurament de premis
El lliurament de premis es farà al lloc i l’hora que es fixi per part del jurat i serà comunicat
amb antelació suficient a través dels mitjans habituals com web i xarxes socials i per correu
electrònic a les persones participants.
Base 11 : Propietat de l’obra guanyadora
1.- L’atorgament del premi comporta sobre l’obra guanyadora l’adquisició per part de la
Comissió Executiva de la seva propietat i de tots els drets de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, mitja o format, inclosos els
audiovisuals, els informàtics, els multimèdia i els telemàtics. L’adquisició d’aquests drets és
amb caràcter exclusiu i irrevocable.
La Comissió Executiva podrà exercir els seus drets lliurement, sense limitacions temporals o
territorials, ni de cap altre tipus, i sense que en cap cas sigui necessària l’autorització de
l’autor o autora, que no tindrà dret a cap tipus de remuneració, percepció, participació,
compensació ni indemnització per raó d’aquell exercici ni de la cessió de drets.
La Comissió Executiva podrà exercir els seus drets sobre un fragment o part de l’obra, llevat
que això en desvirtuï la finalitat, l’objectiu o la naturalesa.
2.- L’autor o autora conserva el dret moral sobre l’obra guanyadora, la qual cosa implica per a
la Comissió Executiva el deure de respectar i reconèixer la seva autoria en tots els actes de
reproducció, distribució, i comunicació pública, total o parcial, de l’obra, sense deformar,
modificar o alterar el seu contingut.
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3.- L’autor o autora de l’obra afectada per la cessió de la propietat i dels drets s’obligui a no
utilitzar i a no explotar-la a traves de qualsevol forma possible, com també a no realitzar cap
més còpia, encara que sigui de dimensions o proporcions diferents.
Base 12 : Recuperació de les obres
1.- Excepció feta de l’obra guanyadora, la resta d’obres romandran a disposició dels
interessants durant el temps i el lloc següents : 6 mesos a l’Ajuntament de Solivella.
2.- Un cop transcorregut el termini, si no han estat retirades, la Comissió Executiva esdevindrà
automàticament la propietària i titular de tots els drets de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació amb caràcter gratuït, exclusiu i irrevocable, en els
mateixos termes i condicions establerts per l’obra guanyadora. Fins i tot podrà decidir la seva
destrucció, sense que això origini dret a cap tipus d’indemnització o compensació.
Base 13 : Exoneració de responsabilitat
La participació en aquest concurs implica la renúncia expressa a qualsevol tipus de reclamació
com a conseqüència de la pèrdua, subtracció o danys causats a les obres presentades quan
aquestes contingències es deguin a causa imputable a la Comissió Executiva.
Base 14 : Acceptació de les bases
La participació en el concurs comporta per els autors i autores l’acceptació plena d’aquestes
bases.
Base 15 : Altres
Des de l’organització es reserva el dret de resoldre o modificar qualsevol aspecte no previst en
aquestes bases. La persona que participi en aquest concurs és l’única responsable de les
manifestacions falses o inexactes de la informació facilitada.
VOLS BALLAR SARDANES? COMENCEM!!
El passat mes de juny es feu una crida per saber quantes
persones voldrien aprendre a ballar sardanes. Fetes les primeres
inscripcions tenim onze persones inscrites al grup d’inici i altres
onze al grup avançat. Per començat som un bon grup.
Per aquest motius es convoca a les persones interessades i si
encara no esteu inscrits, també podreu fer-ho, a una trobada d’inici que tindrà lloc el dimarts
31 de juliol a les 7 de la tarda a la plaça Major. Ens hi trobem!!
SORTIDA A PEU AL TALLAT
Divendres 27 juliol, a 2/4 de 7 tarda
Nova sortida a peu al Tallat. Divendres 27 juliol a 2/4 de 7 tarda
des de la plaça Major. Porteu calçat còmode, llanterna per tornar,
entrepa i beguda.
A la vegada aquest dia coincideix amb l’eclipsi total de lluna més
llarg del segle. El disc lunar apareixerà vermellós en un fenomen
que es coneix com “lluna de sang”, o “lluna de foc”.
L’eclipsi començarà a les 19:30 h i la lluna quedarà completament
coberta a partir de les 21:30 h fins a les 23:13 h.

Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA
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