
BASES  

1.Objecte  

Aquestes bases tenen per objecte regular el Concurs de 

Cartells de Festa Major que cada any convoca l’Ajunta-

ment de Bellpuig i que aquest any tindrà lloc els dies 9, 

10 i 11 de setembre.   

El text íntegre de la convocatòria del Concurs s’ha publi-

cat al Butlletí Oficial de la Província.  

2. Persones beneficiaries i categories. 

Hi pot participar qualsevol persona interessada. 

El concurs es distribueix en 4 categories en funció de l’e-

dat dels participants:  

1a Categoria: De 6 a 8 anys 

2a Categoria: De 9 a 11 anys 

3a Categoria: De 12 a 15 anys 

4a Categoria: A partir de 16 anys  

3. Característiques de les obres a presentar. 

Els cartells han de ser originals i de creació i es presenta-

ran en diferents formats segons les categories en que es 

divideix el concurs.  

Per la 1a i la 2a categoria: en format DIN A4 vertical 

Per la 3a i la 4a categoria: en format DIN A3 vertical  

El tema ha de tenir relació amb la Festa Major i al cartell 

hi ha de figurar: Festa Major 2022 “Vila de Bellpuig”. 

4. Premis. 

Es concediran 4 premis, un per cada categoria.   

Per a les categories 1a, 2a i 3a, el premi consistirà en un 

lot de material escolar i un certificat acreditatiu. 

Per a la 4a categoria, el premi consistirà en 300€ en for-

mat targeta moneder per a consumir als comerços i esta-

bliments locals i un certificat acreditatiu. 

El lliurament de premis tindrà lloc el dia 11 de setembre 

de 2022. 

 4. Terminis i documentació. 

 La presentació de les obres s’haurà de fer individual-

ment.  

 Els cartells han de portar escrit al darrera un lema i la 

categoria per la qual es presenten.  

 En un sobre tancat a part, han de constar-hi les dades 

de l’autor: nom i cognom, edat, adreça i telèfon. A la 

part de fora del sobre el lema del cartell i la categoria 

corresponent.  

 Els cartells de les categories 1a, 2a i 3a s’han de pre-

sentar a les oficines de l’Ajuntament de Bellpuig. Els 

cartells de la categories 4a poden presentar-se a les 

oficines de l’Ajuntament o per mitjà d’instància genèri-

ca del portal de la pàgina web de l’Ajuntament de 

Bellpuig. En aquest últim cas, l’arxiu ha de ser en for-

mat PDF, JPG, PNG o TIFF i ha de tenir una resolució 

mínima de 300ppp. El nom de l’arxiu correspondrà al 

lema del cartell. A part, en un document word o pdf, 

hi ha de constar el nom i cognoms de l’autor, DNI, el 

lema del cartell, la categoria a la qual es presenta, 

l’adreça, el correu electrònic i el telèfon.  

 El termini per a presentar els cartells finalitza el dia 22 

de juliol.  

 La presentació dels participants al Concurs comporta 

l'acceptació d’aquestes bases reguladores.   

 5. Procediment de concessió. 

 El procediment es tramita en règim de concurrència 

competitiva.  

 Un cop el jurat ha fet la valoració de tots els cartells, 

l’Ajuntament de Bellpuig aprovarà la concessió dels 

premis, d’acord amb el veredicte del jurat. 

 6. Avaluació de les obres, propietat i retirada.  

 Els treballs presentats seran avaluats per un jurat for-

mat per persones vinculades amb el món de l’art, del 

disseny i també l’educatiu.  

 El jurat podrà introduir les modificacions que siguin 

convenients pel bon funcionament del concurs i podrà 

deixar deserta alguna de les categories, si així ho con-

sidera convenient.  

 El veredicte del jurat és inapel·lable.  

 Totes les obres guanyadores quedaran en propietat de 

l’Ajuntament de Bellpuig. Les no premiades es podran 

recollir del 17 al 31 d’octubre de 2022 a l’Ajuntament 

de Bellpuig. Els cartells no recollits passat aquest ter-

mini quedaran en propietat de l’Ajuntament de 

Bellpuig.  

L’Ajuntament de Bellpuig tindrà cura de les obres pre-

sentades però no es farà responsable de la integritat 

de els mateixes davant de danys fortuïts o involuntaris.  

7. Resolució i publicació. 

Una vegada l’Ajuntament de Bellpuig aprovi la conces-

sió del Premi, d’acord amb el veredicte del jurat, es 

notificarà als interessats i es publicarà a la web de 

l’Ajuntament de Bellpuig. 

El termini màxim per emetre i notificar la resolució és 

de dotze mesos a partir de la publicació de la convoca-

tòria al Butlletí Oficial de la Província.  

8. Publicitat i lliurament dels premis.  

L’Ajuntament de Bellpuig ha de donar publicitat del 

Premis atorgats, per al coneixement de la ciutadania i 

ho farà per mitjà d’una exposició amb totes les obres 

presentades que es podrà visitar coincidint amb la Fes-

ta Major, el dia 11 de setembre i durant el mes de se-

tembre, els dies horaris que s’anunciaran oportuna-

ment.  

Un dels quatre cartells guanyadors il·lustrarà el progra-

ma de la Festa Major 2022. 
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