Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
ANUNCI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (en endavant LGS) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS), així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança general reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant Vicenç de Castellet, publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 6 de maig de 2009 i modificada per acord del Ple de data 26 de març
de 2014 (BOPB de 15 d’abril de 2014).
Atès que l’esmentada Ordenança en el seu article 10.2 disposa que el procediment ordinari de concessió de les
subvencions serà la concurrència competitiva, de conformitat amb allò previst a l’article 22 LGS.
Atès que per acord del Ple de data 29 de desembre de 2021 es van aprovar les Bases Reguladores Específiques
per a la concessió de premis com a resultat de concursos organitzats per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Atès que el contingut de la present convocatòria s’ajusta a allò previst a l’article 23.2 de la LGS.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció procedeix publicar el
corresponent extracte i text de la convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació de sol·licituds,
enviant-los a la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com les dades estructurades, per tal de donar
compliment al procediment establert a l’article 20.8 LGS.
FONAMENTS DE DRET.
Considerant el que estableix la normativa vigent sobre aquesta matèria i d’acord amb allò establert en l’art. 21 de la
Llei 7/85 de Bases de Règim Local.
Considerant el decret l’Alcaldia-Presidència núm. 117, del 7 de febrer del 2020 de delegació i facultats genèriques i
especifiques als regidors.
Considerant que l’òrgan delegant pot recuperar el coneixement del present expedient, mitjançant avocació de la
delegació, tal i com estableix l’article 10 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, atesa
la urgència.
Per tot això,

https://bop.diba.cat

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE CARTELL DE LA FESTA MAJOR 2022.
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Assumpte.
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https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633090.
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De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional
de Subvencions:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

BDNS (Identif.): 633090

A

CONVOCATÒRIA CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR 2022.

PRIMER.- APROVACIÓ de la avocació de la competència per la resolució del present expedient de conformitat
amb l’article 10 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per les raons que consten en la
part dispositiva de la present resolució.
SEGON.- APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a l’atorgament de
subvencions pel CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR 2022, el text íntegre de la qual és el següent:
Convocatòria de subvenció pel Concurs del Cartell de la Festa Major d’Estiu 2022 de Sant Vicenç de Castellet

B

RESOLC:
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1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores Específiques i diari oficial on s’han publicat
Per l’acord de Ple de data 29 de desembre de 2021, van ser aprovades les Bases Reguladores Específiques per a
la concessió de premis com a resultat de concursos organitzats per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Aquestes Bases Reguladores Específiques van ser objecte de publicació al Butlletí de la Província de Barcelona nº
CVE 20221002179 de data 14 de gener de 2022.
2-. Participants.
Pot participar en aquest concurs qualsevol persona interessada major d’edat.
Si es vol presentar un cartell en representació d’un grup, escola o entitat sense ànim de lucre, s’ha de designar una
persona representant de l’entitat. La resta de condicions de les bases són les mateixes que per a les persones
individuals.
3.- Criteris de valoració.
Els criteris d'avaluació per part del jurat són els següents:
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Les normes contingudes en aquestes bases regulen l’objecte del concurs i la quantia del premi, els requisits
generals que han de complir els participants, la convocatòria del concurs, la forma de presentació i els requisits de
les obres que es presentin, els criteris de valoració, la tramitació i el lliurament del premi i les obligacions dels
participants.
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Aquestes bases tenen com a finalitat establir els criteris i el procediment per a l'atorgament d’un premi a la millor
proposta de “cartell de Festa Major d’Estiu”, que s’utilitzarà per a fer difusió de la Festa i de totes les activitats que
s’organitzin aquells dies per aquest motiu.

Data 17-6-2022

Davant l’interès a trobar una imatge que identifiqui tots els actes que es celebren durant la Festa Major de Sant
Vicenç de Castellet, i que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet creu necessari que la
proposta surti de la pròpia ciutadania, s’ha decidit convocar un concurs per a trobar la millor idea de cartell de Festa
Major d’Estiu 2022.

A

Presentació.

- Originalitat de l’obra.
- Qualitat tècnica.
- Adequació de l’obra a la promoció de la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet.
4.- Termini forma i lloc de presentació de les sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds serà de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació al
BOPB per part de la BDNS.
Les propostes s’hauran de presentar presencialment al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet, Servei d’Atenció a la Ciutadania. També es podrà presentar per correu administratiu certificat, però caldrà
que s’enviï per correu
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- Dificultat tècnica de la realització.

electrònic la sol·licitud amb el segell de correus a la següent adreça de correu electrònic: cultura@svc.cat, per tal
de poder-ne tenir constància dins del termini de presentació d’instàncies.

Els cartells que es presentin han de ser originals, inèdits i anònims. S’admet qualsevol tècnica, però s’haurà de
presentar en suport digital (vectoritzat) i en paper (cartell A3, sobre làmina de cartró ploma), amb la qual cosa
s’evita que hi hagi en els originals tècniques difícilment reproduïbles a impremta. Els cartells s’han d’identificar amb
un pseudònim inscrit a la part posterior del cartell.
Les mides del cartell ha de ser DINA3 (29,7X42 CM), incloent els marges, que no poden ser més de 1,5 cm. Seran
exclosos els cartells que no facin aquesta mida. El dibuix s’ha de fer en sentit vertical. A la part inferior del cartell

B

5.- Participació.
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Les obres no poden anar signades; es signaran quan el jurat faci públic el nom de la persona guanyadora.
Les obres presentades en un format o una presentació diferent als citats en les presents bases seran
desqualificades.
Tots els cartells s’han de presentar juntament amb un sobre tancat on figuri, a l’exterior, la inscripció “Concurs de
cartell Festa Major” i el pseudònim, i a dins del sobre el nom, l’adreça, l’adreça electrònica i el telèfon de l’autor/a,
així com un paper signat en el qual accepten les bases del concurs. Dins el sobre també cal adjuntar-hi un llapis de
memòria USB o un CD en què hi hagi el cartell en suport digital i en format pdf vectorial.
6.- Jurat.
El jurat serà nomenat per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a proposta de l’Àrea de Cultura. Estarà format
per 3 persones escollides entre coneixedors, professionals i almenys un serà representant de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet. Entre els membres del jurat s'escollirà qui actuarà com a presidència.
Actuarà com a secretari del concurs el/la tècnic de l’Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet o
algú a qui designi en substitució seva, que vetllarà per l'estricte compliment de les bases del concurs.
El jurat emetrà el seu veredicte després de la deliberació i debat entorn de les obres presentades, i nomenarà un
únic guanyador.
El jurat farà públic una proposta de resolució provisional, sense que aquesta creï cap dret a favor de les persones
beneficiaries proposades en tant no se’ls hagi notificat la concessió per l’òrgan competent.
7.- Característiques del Premi.
D'entre tots els participants inscrits el jurat en seleccionarà el guanyador.
El premi s’atorgarà a mode de subvenció, la concessió de la qual s’efectuarà mitjançant règim de concurrència
competitiva, el pressupost màxim que es destinarà aquest any 2022 per a la concessió de la subvenció objecte de
la present convocatòria serà de 400€ i anirà a càrrec de l’aplicació següent:
- 17 334 489109 PREMIS ACTIVITATS CULTURALS.
La proposta de concessió o denegació i resolució de la subvenció ve marcada per les bases referides en aquesta
convocatòria.
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Les il·lustracions es poden fer en qualsevol tècnica o estil que pugui ser reproduït i imprès a quatre colors. Per
aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats.
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Les obres que presentin accions o actituds contràries als valors cívics i culturals de la Festa seran descatalogades.
El mateix passarà amb aquelles obres que incloguin en el seu disseny elements relacionats amb el consum
d’alcohol, com ampolles, copes o noms de marques comercials.
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La creativitat del cartell ha d’incloure obligatòriament almenys un detall que identifiqui la Festa Major, el patrimoni o
entorn de Sant Vicenç de Castellet.
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El text que ha de figurar obligatòriament en el cartell és: FESTA MAJOR DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, amb
els dies i any de la Festa, del 8 al 11 de juliol de 2022.

A

caldrà deixar-hi un espai d’uns 4 cm d’alçada per a incloure-hi els logotips de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet que es creguin convenients.

La participació en el Concurs comporta el ple reconeixement i acceptació del veredicte del jurat i el seu caràcter
inapel·lable.

8.- Obligacions dels participants.
Seran deures dels participants:
a) Fer la inscripció en el format i els terminis que s’estableixin a les bases.

B

Aquells participants que no segueixin els criteris marcats per aquesta convocatòria no seran acceptats.

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
b) Les obres presentades no podran ser obres premiades en esdeveniments anteriors.

-En cas de no residents a l'Estat espanyol, per tal de no fer retenció de l'IRPF, caldrà presentar certificat de
residència fiscal signat per les autoritats fiscals del país d'origen.
-Fitxa de creditor degudament complimentada amb les dades bancàries completes i segellada per l’entitat bancària
(caldrà fer arribar l’original a la Intervenció de l’Ajuntament) o amb un certificat bancari que acrediti que és titular del
compte corrent al qual s’ha de fer l’ingrés del premi.
-En el cas dels residents a l'Estat espanyol, caldrà presentar documents justificatius o autorització de consulta
d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
g) En cap cas s'admetran obres que no hagin estat inscrites al concurs.
9.- Disposicions finals.
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb l'assessorament, quan escaigui, dels altres components del jurat,
es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases.
El jurat resoldrà qualsevol incidència que es pugui produí. La resolució final serà irrevocable. El fet de participar en
aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases.
TERCER.- ESTABLIR que el termini per a la presentació de sol·licituds serà de cinc dies hàbils a comptar de
l’endemà de la seva publicació al BOPB per part de la BDNS.
QUART.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 400€ amb càrrec a
l’aplicació 17 334 489109 PREMIS ACTIVITATS CULTURALS del pressupost de l’exercici 2022.
CINQUÈ.- ENVIAR les dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present convocatòria, de conformitat
amb allò que estableix l’article 20.8 de la Llei General de Subvencions a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local.
SETE.- DISPOSAR la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, les quals
restaran exposades al públic.
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Sant Vicenç de Castellet, 2022-06-13
L’alcaldessa, Adriana Delgado Herreros
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-Fotocòpia del NIF.
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f) En cas de resultar guanyador del premi, és imprescindible aportar, en el termini màxim de 15 dies després de
l'atorgament d’aquest, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, la documentació
següent:
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e) Les obres no premiades podran retirar-se en finalitzar la Festa Major, durant les setmanes següents a la
finalització del període d’exposició.
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d) L’obra guanyadora passarà a ser propietat de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, i aquest en podrà fer ús
de caràcter divulgatiu o com a imatge d’altres cartells i/o fullets que es puguin generar amb motiu de la Festa Major.

A

c) S'hauran de presentar les obres al Servei d’Atenció al Ciutadà en l’horari d’atenció al públic.
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