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Xavier Ferrer i Vendrell, secretari interventor accidental de lôAjuntament de Santa Cristina
dôAro,

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, a la sessi· ordin¨ria realitzada el dia 20 dôabril de
2021, va adoptar, entre altres, el seg¿ent acord:

ñ5.2.- êrea de Festes

5.2.1.- Aprovaci· bases per al concurs de cartells de Festa Major 2021 ( P114.4 2021-0005)

At¯s que lôêrea de Festes de lôAjuntament de Santa Cristina dôAro vol convocar un concurs per
a escollir la imatge gr¨fica de la Festa Major 2021 de Santa Cristina dôAro.
Vistes les bases que han de regir el concurs de cartells de la Festa Major 2021 de Santa Cristina
dôAro.
Vist que el concurs estar¨ dotat amb un premi econ¸mic de 300ú.

Vist lôinforme 2021/525 em¯s per lôêrea de Festes en data 9 dôabril de 2021, als efectes
dôaprovaci· de les bases esmentades.

Per unanimitat dels presents, sôacorda:

PRIMER.- APROVAR les bases que han de regir el concurs de cartells de la Festa Major 2021
de Santa Cristina dôAro les quals es transcriuen en  lôannex adjunt.

SEGON.- APROVAR una despesa dôimport 300,00 euros en concepte de premi econ¸mic per
lôobra guanyadora.

TERCER.- El termini de presentaci· dôobres finalitza el dia 17 de juny de 2021 a les 13.30h.

QUART.- PUBLICAR les bases del concurs per tal de donar-ne la publicitat adequada amb la
m¨xima celeritat.

CINQUĈ.- TRASLLADAR aquest acord a lôêrea de Festes i als Serveis Econ¸mics de la
Corporaci·.ò

ANNEX

ñBases del concurs de cartells de Festa Major 2021 de Santa Cristina dôAro

1- Objectiu:
a. LôAjuntament de Santa Cristina dôAro convoca a Concurs el Cartell per a obtenir la 
imatge gr¨fica de la Festa Major de Santa Cristina dôAro per a la edici· del 2021. 
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2- Participants
a. Pot presentar se al concurs qualsevol persona (major de 16 anys).
b. Els treballs han de ser individuals.
c. Es poden presentar un m¨xim de 2 obres per participant

3- Covid-19
a. En cas que lôestat dôalarma declarat pel Reial decret 926/2020 o altres mesures 

adoptades per lôestat facin impossible la realitzaci· de la Festa Major 2021,  
lôAjuntament podr¨ declarar nul el concurs, encara que el jurat hagi decretat un treball 
com a guanyador.
En aquest cas, lôajuntament retornar¨ la obra guanyadora al seu autor/a i aquest/a perdr¨
el dret a percebre lôimport especificat a lôapartat 8 dôaquestes bases.

4- Caracter²stiques t¯cniques dels treballs:

a. El cartell sôha de presentar:
a. En format digital, en CMYK a 300 p.p, en PSD, AI o PDF i en tamany DIN A-

3, adjuntant si cal, la tipografia utilitzada.
b. En versi· impresa Sobre suport r²gid, com el cartr· ploma o similar, en format 

DIN A-2 i disposici· vertical. No sôacceptaran les obres que no es presentin 
en aquest mitj¨ de suport.

b. Es pot utilitzar qualsevol t¯cnica que es consideri m®s adequada per a la seva realitzaci·
(ilĿlustraci·, fotografia, etc.)

c. En el cartell hi ha de figurar el text seg¿ent: FESTA MAJOR 2021 SANTA CRISTINA
DôARO del 22 al 25 de juliol de 2021, i ha de contenir el logotip de lôAjuntament de 
Santa Cristina dôAro i el de la Diputaci· de Girona que es podran descarregar al web: 
https://santacristina.cat/arees/festes-populars.html.

5- Criteris de valoraci·:

a. El jurat seleccionar¨ el millor treball original i in¯dit, que ser¨ el guanyador del cartell 
de la Festa Major 2021.

b. Per a la valoraci· dels treballs presentats el jurat tindr¨ en compte, de forma priorit¨ria, 
els criteris seg¿ents:

- Originalitat
- Qualitat t¯cnica

- Qualitat art²stica

- Transmissi· de valors positius vinculats a la celebraci· de la Festa Major.

c. Lôobra presentada ha de ser original i in¯dita, i creaci· pr¸pia de lôautor/a que la 
presenta. En cas dôutilitzar una t¯cnica que inclogui la utilitzaci· de fotografies o 
materials que continguin drets dôautor, caldr¨ acreditar-ne la seva autoria i la seva 
cessi· expl²cita dels drets dôimatge per al cartell per part de lôautor o autors.

6- Presentaci· de les obres:

a. Cada participant pot presentar un m¨xim de 2 obres originals.
b. Els cartells presentats han de ser an¸nims i no signats - Sôhauran de presentar amb 
pseud¸nim escrit al dors del cartell - Juntament amb el cartell sôhaur¨ de presentar un 

https://santacristina.cat/arees/festes-populars.html
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sobre tancat. A lôexterior hi constar¨ nom®s el pseud¸nim. A lôinterior del sobre sôhi ha 
dôincloure: 
- Nom i cognoms
- Tel¯fon de contacte

- Adrea electr¸nica

- Una c¸pia del DNI

c. Els treballs sôhan de presentar abans del dia 17 de juny de 2021 a les 13.30h a lôOficina
dôAtenci· a la Ciutadania de lôAjuntament de Santa Cristina dôAro (Plaa Catalunya, 1 
ï 17246 Santa Cristina dôAro). 

7- Jurat i veredicte:

a. El veredicte del jurat es far¨ p¼blic el divendres 25/6/2021 a trav®s de les xarxes 
socials i la web www.santacristina.cat.

b. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs, com tamb® de resoldre 
qualsevol imprevist.

8- Caracter²stiques del premi:

a. El premi sôatorgar¨ a lôobra guanyadora i ser¨ remunerat en 300 ú que li ser¨ lliurat el 
dia del preg· de la Festa Major.

9  Propietat dels treballs:
a. La propietat intelĿlectual del treball guanyador correspondr¨ als seu autor/a.
b. Aix¸ no obstant, la selecci· com a guanyador comportar¨ la cessi· exclusiva i gratuµta 

de lôobra, en favor de lôAjuntament de Santa Cristina dôAro, de tots els drets de 
reproducci·, distribuci·, comunicaci· p¼blica i transformaci· per qualsevol modalitat, 

mitj¨ o format, inclosos els audiovisuals, els inform¨tics, els multim¯dia i els 

telem¨tics.

LôAjuntament de Santa Cristina dôAro podr¨ exercir els seus drets lliurement, sense 
limitacions de tipus temporal o territorial, ni de cap altre, sense que en cap cas sigui 
necess¨ria lôautoritzaci· de lôautor/a, el qual no tindr¨ dret a cap tipus de remuneraci·, 

percepci·, participaci·, compensaci· ni indemnitzaci· per ra· dôaquell exercici ni de la 
cessi· de drets.

c. LôAjuntament de Santa Cristina dôAro podr¨ exposar els cartells participants en una de 
les sales municipals de Santa Cristina dôAro. Les obres no premiades es podran recollir 
a partir del dia 2 de setembre a les oficines de lôajuntament de Santa Cristina dôAro.

10- Obligacions dels participants:
a. La participaci· en el concurs comporta lôacceptaci· plena dôaquestes bases.
b. Lôincompliment per part del guanyador de les obligacions resultants dôaquestes bases 
donar¨ lloc a la cancelĿlaci· de les obligacions assumides per lôAjuntament de Santa 
Cristina dôAro, en especial, la de pagament del premi.ò

http://www.santacristina.cat/
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I, per tal que aix² consti en lôexpedient, lliuro aquest certificat dôordre i amb el vistiplau de
lôalcaldia; cal advertir, de conformitat amb el que indica lôarticle 206 del ROF, que es fa la
reserva sobre el que en resulti de lôaprovaci· de lôacta. 

Santa Cristina d'Aro, data de la firma digital

El secretari-interventor accidental
Xavier Ferrer Vendrell

LΩalcaldessa
Maria Lourdes Fuentes Faig
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