Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DIBUIX I PINTURA PER
ESCOLLIR LA PORTADA DEL PROGRAMA DE FESTES DE SANT LLUÍS 2019
L'Ajuntament de Sant Lluís convoca el Concurs de dibuix i pintura per escollir la portada
del programa de festes de Sant Lluís 2019, que es regeix per les bases següents:
Primer.- Objecte del premi
Aquest Ajuntament convoca un concurs de dibuix i pintura per seleccionar i premiar el
disseny que servirà per il·lustrar la portada del programa oficial de les festes majors de
Sant Lluís 2019 i festes menors de Sant Lluïset 2019.
Segon.- Participants
Hi poden participar totes les persones interessades de manera individual. Es poden
presentar un màxim de 2 obres per persona, en aquest cas en embolcalls separats i un
registre d'entrada per cada obra.
Tercer.- Convocatòria del concurs
El concurs es convocarà a través dels mitjans que es considerin més oportuns per fer-ne la
màxima difusió i fomentar-ne la participació: tauler d'anuncis, pàgina web de l'Ajuntament i
xarxes social de l'Ajuntament.
Quart.- Tema i format de les obres
4.1 El tema de l'obra ha d'estar relacionat directament amb la celebració del 30 è aniversari
dels Gegants de Sant Lluís, en Lluís i na Maria, elements que formen part de les festes de
Sant Lluís. Les obres han de ser originals, inèdites i no premiades en altres certàmens.
Aquesta darrera condició ha de ser justificada amb una declaració jurada de l'autor o
autora.
4.2 El jurat del concurs es reserva el dret de descartar la participació d'aquelles obres el
contingut de les quals no s'ajusti al tema del concurs. En tot cas, es valorarà la qualitat
artística i tècnica de les obres.
4.3 La tècnica és lliure (oli, aquarel·la, plomí, pastel, cera, collage, etc.) i l'obra ha de tenir
unes dimensions proporcionades a la mida DIN A4 en vertical.
Cinquè. - Presentació
5.1 El termini d'admissió dels treballs acaba el dia 31 de juliol de 2019.
5.2 Cada treball s'ha de presentar amb embolcall (l'Ajuntament no es fa responsable dels
embolcalls) amb el lema escrit al dors i acompanyat d'un sobre tancat on figurarà, damunt,
el mateix lema del dors de l'obra i, a dins, les dades personals de l'autor o autora. En el
moment de l'entrega de l'obra al Registre, aquest lliurarà a la persona participant el
corresponent document acreditatiu segellat de participació.
5.3 Els treballs s'han de presentar sense cap dada que permeti identificar-ne l'autor/a al
Registre de l'Ajuntament de Sant Lluís, de dilluns a divendres de 8.30h a 14h.
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Sisè.- Premi
6.1 Es concedirà un únic premi de 300€ i la impressió del treball que resulti premiat a la
portada oficial del programa de les festes de Sant Lluís 2019, on figurarà el nom de l'autor
o autora.
6.2 El premi podrà declarar-se desert si a judici del jurat les obres no reuneixen la qualitat
artística requerida.
Setè.- Jurat
El jurat estarà constituït per:
Presidenta: Débora Marqués Fluxà, Regidora de Festes
Vocal: un representant del grup polític municipal Volem
Vocal: un pintor
Vocal: dissenyador
Vocal: un impressor
Secretària: Maria del Mar Vidal, administrativa del departament de festes
Vuitè.- Decisió del jurat i entrega del premi
8.1 Una vegada finalitzat el termini de presentació d'obres, el jurat es reunirà i examinarà
les obres presentades, i relacionarà – amb caràcters distints- cada treball amb el sobre
tancat que conté les dades de l'autor o autora, de manera que una vegada valorats es
pugui, amb posterioritat, conèixer l'autor o autora.
8.2 La decisió del jurat es considera inapel·lable i es comunicarà a tots els participants
d'acord amb les bases. Els donarà a conèixer el guanyador o guanyadora a l'Ajuntament
de Sant Lluís, el dia i l'hora s'anunciaran oportunament.
8.3 El resultat del concurs es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament i a les xarxes
socials corresponent.
Novè.- Obra premiada
L'obra premiada quedarà en propietat de l'Ajuntament de Sant Lluís amb la finalitat de
passar a formar part del patrimoni institucional. L'Ajuntament es reserva tots els drets de
reproducció i exposició.
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