
Bases del concurs de cartells.

L’Ajuntament de les Borges Blanques, per mitjà de la Comissió de 
Festes, en procés de preparació de la Festa Major 2013, convoca a 
data 28 de juny,  el  concurs de cartells per anunciar-la,  d’acord 
amb les següents bases:

1.-  L’objecte del  concurs és seleccionar el cartell  per anunciar la 
Festa Major de les Borges Blanques de l’any 2013.
2. Hi poden participar totes les persones majors de setze anys que 
ho desitgin.
3.  Les  obres  presentades  han  de  ser  originals  i  inèdites.  Els 
dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti 
la fotoreproducció i la impressió en quatre colors (quadricromia). No 
s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums 
enganxats.
4. El cartell s’ha de presentar en format paper i en format digital.
5. El cartell ha d’incorporar, la llegenda “festa Major de les Borges 
Blanques 2013” i les dates  31 d’agost 1, 2, i 3 de setembre.
6. El format dels cartells serà de 29,7 cm. d’ample x 42 cm d’alt. Les 
propostes s’hauran de presentar en un suport rígid DIN A3. Si el 
cartell  inclou  una  imatge  fotogràfica,  caldrà  adjuntar-ne  la 
diapositiva o un original digital de qualitat. L’autor n’haurà de lliurar 
també una còpia en suport informàtic i amb la resolució adequada 
per a la seva impressió.
7.  L’autor/a es compromet,  si  s’escau, a fer  les adaptacions que 
calguin.
8. Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un 
pseudònim, que també haurà de constar a l’anvers del cartell  i  a 
l’interior  del  sobre  juntament  amb  el  nom  i  cognom  de  l’autor, 
l’adreça i el telèfon. Els autors/es podran signar les seves obres una 
vegada conegut el veredicte del jurat.
9.  El jurat estarà presidit per l’alcalde, un regidor, una persona del 
món de la pintura, una altra de les arts gràfiques i un membre de la 
comissió.
10. S’atorga un únic premi de 200 euros  per al cartell guanyador. El 
jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.
11. El veredicte del jurat, serà inapel·lable.
12. El nom del guanyador figurarà en el programa de la Festa Major.
13. El cartell guanyador quedarà en poder de l’Ajuntament, el qual 
es reserva tots els drets de reproducció, ús i divulgació com a cartell 
i programa de la Festa Major de 2013.



14. El cartell guanyador i tots els que hagin entrat a concurs, podran 
ser  exposats,  si  escau,  durant  el  dies  de  Festa  Major.  Un  cop 
finalitzada l’exposició, els originals s’hauran de retirar durant el mes 
de setembre 2013. Els cartells no retirats passaran a ser propietat 
de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques i  en  podrà  fer  l’ús  que 
n’estimi convenient.
15.  Els  originals  s’hauran  de  lliurar  a  l’Ajuntament  de  dilluns  a 
divendres, de 9 a 14 hores. La data final per a la presentació de 
propostes serà 22 de juliol, a les 14 hores.
16. El jurat es reunirà el dia 29 de juliol a les 21 hores. El veredicte 
es  donarà  a  conèixer  en  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament,  El 
lliurament del premi es farà en el marc dels actes de Festa Major 
2013.
17. El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació 
d’aquestes bases.
18. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si 
ho exigís una causa justificada.

La comissió de Festes de l’Ajuntament de les Borges Blanques.


