ILLES BALEARS

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER AL CARTELL I EL
PROGRAMA DE LA BEATA 2022
L’Ajuntament de Santa Margalida convoca el Concurs per al cartell i el
programa de La Beata 2022, que es regeix per les bases següents:
Primera. Objecte de la convocatòria.
1.1. L'Ajuntament de Santa Margalida convoca un concurs per seleccionar i
premiar l’obra que servirà de cartell de les festes de la Beata 2022 i, si es
considera pertinent, també com a portada del programa de les esmentades
festes, dotat amb un únic premi al cartell guanyador de 500 €.
1.2. Les obres concursants hauran de ser originals i inèdites. En cas que
s’utilitzin imatges de persones, bens, logotips i d’altres tipus a l’obra
concursant, s’haurà de comptar amb les autoritzacions i/o permisos
pertinents, tant per fer-ne ús com per reproduir-los i difondre’ls. A aquest
efecte, per a la inscripció s’haurà d’emplenar i signar la declaració adjunta
(annex 1).
Segona. Participants.
2.1. Poden participar en el concurs totes les persones majors de 18 anys que
ho desitgin, tant siguin artistes professionals com aficionats. També hi poden
participar les persones de menys de 18 anys, però sempre que hagin estat
degudament autoritzades per son pare, sa mare o pel seu tutor legal.
2.2. Cada autor/a pot presentar fins a un màxim de dues obres.
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Tercera. Convocatòria del concurs.
3.1. La convocatòria del concurs es difondrà als mitjans que es considerin més
oportuns per fer-ne la màxima difusió i fomentar-ne la participació, com poden
ser els taulers d’anuncis, el facebook, l’instagram o la pàgina web de
l'Ajuntament.
Quarta. Tema i format de les obres.
4.1. El tema del concurs ha d’estar relacionat directament amb els elements
que formen part de les festes o de la processó de La Beata a la vila de Santa
Margalida.
4.2. La tècnica de les obres que es presentin és lliure, però adaptada als
mitjans d’impressió. Per aquest motiu no s’admeten tintes metal·litzades ni
fluorescents, ni tampoc relleus o volums aferrats o enganxats. Les dimensions
del cartell han de ser de 60 cm (vertical) i 42 cm (horitzontal).
4.3. L’Ajuntament es reserva el dret d’afegir o no el nom de la persona
guanyadora als diferents formats de reproducció del cartell.
4.4. Els cartells es poden presentar només en format “físic” (és a dir, l’original,
o una impressió) amb les mateixes dimensions del cartell (42 x 60 cm, tamany
DINA2)
Només en cas que el treball resulti guanyador, se’n facilitaran tots els fitxers
amb la resolució adequada. L’arxiu digital haurà de ser a grandària real, és a
dir, ha de tenir les mateixes dimensions del cartell (42 x 60 cm) i una resolució
mínima de 300 punts per polsada (ppp) en format jpg. o eps.

Passeig d’Es Pouàs, 23 · 07450 SANTA MARGALIDA (Mallorca) · Tels. 971 523030/971 856116 · Fax.971 523777 ·
http://www.ajsantamargalida.net
C.I.F. P-0705500-G – Núm. R.E.L 01070550

2/6

ILLES BALEARS

4.5. Al cartell hi ha de figurar el text “LA BEATA 2022” i “SANTA MARGALIDA”,
amb distribució lliure.
4.6. L’Ajuntament de Santa Margalida es reserva el dret, a l’hora de reproduir
el cartell guanyador, d’afegir-hi, modificar-ne o eliminar-ne la informació que
consideri oportuna, sense menyspreu del disseny original. L’Ajuntament té les
competències per fer les modificacions que cregui convenients, segons les
necessitats d’impressió, reproducció, etc.
Cinquena. Presentació.
5.1. Els cartells es poden presentar fins al pròxim dia 2 d’agost de 2022 a les
13:00h als registres de l’Ajuntament de Santa Margalida.
5.2. S’ha d’entregar:
*Sobre tancat sense cap identificació de l’autor, només amb el lema
de l’obra escrit a la seva part exterior. A dins hi ha d’haver
-L’obra física (60 x 42 cm, DINA2).
-Un sobre petit tancat amb l’Annex 1 al seu interior
Important: el lema ha de ser el mateix al sobre i a tots els documents entregats
5.3. Les obres han de ser lliurades en persona o a través d’un representant als
registres de l’Ajuntament.
Sisena. Jurat.
6.1 El jurat encarregat de decidir les obres finalistes estarà format per:
a. Una persona del cos tècnic de l’Àrea de Cultura, que farà funcions de
secretari.
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b. Una persona que treballi les arts plàstiques.
c. Una persona amb coneixements de fotografia.
d. Una persona representant dels organitzadors de la Beata.
e. La persona guanyadora del mateix concurs de l’any anterior (en cas que no
es torni a presentar).
f. Una persona en representació de la regidoria de Festes.
g. Una persona en representació de la regidoria de Cultura, que n’exercirà la
presidència, i que decidirà, amb vot de qualitat, en cas d’empat.
6.2. El jurat es reunirà per qualificar les obres una vegada finalitzat el termini
de presentació d’aquestes. L’elecció de l’obra guanyadora es realitzarà per
majoria i es tendran en compte aquelles obres que, a parer del jurat, tenguin
més qualitat artística i originalitat i siguin més adients per a la promoció de LA
BEATA 2022. El jurat proposarà a l’òrgan municipal la concessió del premi.
6.3. El jurat podrà declarar desert el concurs, si ho considera oportú. Al mateix
temps, podrà deixar fora de concurs aquelles obres que consideri que no
compleixen els requisits indicats en aquestes bases. Les decisions del jurat
seran, en qualsevol cas, inapel·lables.
Setena. Propietat de les obres.
7.1 L’obra que hagi obtengut el primer premi passarà a ser propietat de
l'Ajuntament en el mateix moment que el jurat l’hagi elegida. La persona
guanyadora, només pel fet de ser-ho i des d’aquest moment, cedeix a
l'Ajuntament de Santa Margalida tots els seus drets sobre l’obra premiada.
Vuitena. Obres no premiades.
8.1 Els treballs no premiats podran ser retirats de l’Àrea de Cultura en el
termini de dos mesos. Si transcorregut aquest temps l’autor/a no ha retirat
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l’obra, s’entendrà que hi renuncia i que, per tant, l'Ajuntament en pot disposar
de la manera que consideri més oportuna.
Novena. Altres determinacions.
9.1 La participació en aquest concurs implica l’acceptació plena d’aquestes
bases.
9.2 L’organització es reserva el dret a introduir, si ho creu convenient, totes
quantes modificacions consideri necessàries per al bon funcionament del
concurs.

Santa Margalida, 11 de juliol de 2022
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ANNEX 1 – (Ha d’anar tancat amb un sobre petit dins el sobre de l’obra)
CONCURS PER AL CARTELL I EL PROGRAMA DE LA BEATA 2022
Lema de l’obra:
Dades personals (*)
1r llinatge:
2n llinatge:
Nom:
Núm. DNI:
Adreça:
Codi postal i poble:
Telèfon:
Correu electrònic:
Acreditació d'obra inèdita (*)
Mitjançant l’entrega d’aquest document, certific que l’obra que present a concurs
es tracta d’una obra original, inèdita i no premiada en un altre concurs.

Santa Margalida,

de/d’

de 2022

Signatura
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