CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR DE TORELLÓ
1. Convocatòria
L’Ajuntament de Torelló convoca anualment el concurs de cartells de la Festa Major de
Torelló.
El tema del cartell és Festa Major de Torelló. Els treballs es poden realitzar amb qualsevol
tècnica (pintura, fotografia, collage, tècniques digitals, etc.) tenint en compte que el format
de presentació ha de ser digital i que s’imprimirà en quadricromia.
2. Requisits
- Ser major de 16 anys.
- Haver nascut o residir a Torelló.
- El cartell que es presenti ha d’incloure el text següent:
FESTA MAJOR DE TORELLÓ + any i dates corresponents segons convocatòria anual.
- Cada obra ha de tenir un lema.
- Els treballs s’han de presentar en format digital, en JPG, amb una resolució de
300ppp i han de mesurar 29,7 x 42cm (vertical). El model de color ha de ser CMYK.
- Cada participant podrà presentar com a màxim 2 originals.
3. Documentació
La participació al concurs serà efectiva presentant una instància a l’Ajuntament de Torelló,
per mitjans telemàtics, adjuntant la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal
- Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 1)
- Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 1)
- Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat. 1)
- Proposta gràfica del cartell, segons requisits de les bases. L’arxiu es titularà
“Cartell_Lema”, p.ex.: “Cartell_Perunafestamajorviva.jpg”.
- Document, titulat amb el lema escollit, que contingui el lema que defineixi la
proposta i una breu explicació d’aquesta.
- Un document titulat “Dades_[el lema]” que contingui la informació de la persona
que presenta la proposta: nom, cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica de
contacte i el lema del cartell.
1)

El model normalitzat d’aquest document es troba a l’apartat de “Tràmits” del web de
l’Ajuntament de Torelló; veure apartat “Forma de presentació de la sol·licitud de participació al
concurs” al final d’aquest document.

4. Selecció
El premi serà adjudicat per la Junta de Govern Local, d’acord amb la proposta efectuada per
la comissió de valoració, la decisió de la qual serà inapel·lable.
La comissió de valoració de les obres estarà formada per professorat de l’Escola d’Arts
Plàstiques de Torelló, la Regidoria de Cultura i la persona guanyadora del premi de l’any
anterior, segons els criteris següents:
- Qualitat de la tècnica utilitzada

-

Qualitat estètica de la proposta
Adequació de la difusió de la Festa Major de Torelló

5. Gestió del concurs i obligacions de la persona seleccionada
La gestió del concurs correspon a l’Ajuntament de Torelló.
- L’obra guanyadora quedarà en propietat de l'Ajuntament de Torelló i es reserva el
dret de reproduir-la on es cregui oportú.
- Totes les obres que es presentin es publicaran al web de la Festa Major
festamajortorello.cat
Perquè es pugui fer efectiu el premi, la persona guanyadora haurà de complir les següents
obligacions:
- Preparar els materials (cartell i fulletó) per portar a impremta.
- Rebre personalment el premi que s’atorgarà el dia del pregó de la Festa Major.
- Tramitar l’alta de creditor a l’Ajuntament de Torelló.
6. Premi
Es donarà un únic premi que consistirà en una dotació econòmica, l’import de la qual serà
concretat en la convocatòria corresponent, i dues entrades per a qualsevol de les obres de
teatre que es porten a terme per la Festa Major, al Teatre Cirvianum.

7. Acceptació i interpretació de les bases
- La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
- La comissió organitzadora es reserva el dret de resoldre imprevistos.

⇒ Forma de presentació de la sol·licitud de participació al concurs
Les sol·licituds s’han de fer de forma telemàtica, per a la qual cosa, caldrà que la persona
sol·licitant disposi de signatura electrònica (IdCAT Mòbil o certificat digital). L’obtenció de l’IdCAT
Mòbil és senzilla i es pot tramitar a través de l’enllaç següent: https://idcatmobil.seu.cat/
Presentació de la sol·licitud:
www.ajtorello.cat → Tràmits → Subvencions concedides per l’Ajuntament → Sol·licitud de
subvenció per concurrència competitiva:
1. Descarregar-se els models següents:
- Sol·licitud de subvenció concurrència competitiva- Annex III.B
- Declaració responsable- Annex III.B3
2. Omplir els documents i signar-los amb la signatura electrònica
3. Entrar de nou al tràmit de Sol·licitud de subvenció per concurrència competitiva, del web
de l’Ajuntament, clicar TRAMITAR (apartat Tramitació telemàtica) i seguir les indicacions
per anar omplint la sol·licitud. Assegurar-se que el tràmit s’ha presentat correctament
(ha d’aparèixer a la pantalla un missatge en aquest sentit).

Per a més informació poseu-vos en contacte amb la Regidoria de Cultura a través del correu
cultura@ajtorello.cat o bé per telèfon al 93 859 55 06 (matins).

