Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia
14 de març de 2022, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES NORMES REGULADORES I LA 20ª CONVOCATÒRIA DEL
CERTAMEN DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR 2022
Identificació de l’expedient 1692/2022
Aprovació de les normes reguladores i la 20a convocatòria del Certamen de Cartells de
Festa Major 2022.
Fets
17/03/2022 ALCALDE

1. Un dels objectius de la Regidoria de Cultura és el foment i la promoció de les arts

plàstiques. Per la qual cosa, s’impulsen diverses iniciatives per tal de donar suport als
seus creadors. Una d’aquestes iniciatives és el Certamen de Cartells de Festa Major.
2. Enguany se celebra la vintena edició d’aquest certamen i s’ha determinat revisar i

actualitzar la normativa adjunta a l’informe.
3. Aquest certamen determina una gratificació de 600 euros.

Ramon Ferré i Solé

5. El departament d’intervenció emet informe de fiscalització limitada prèvia de requisits

bàsics, el qual s’adjunta a l’expedient.
Fonaments de dret
1.

Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.

2.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

3.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

4.

Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

Alexandre Pallarès Cervilla
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4. La tècnica de Cultura emet informe el qual s’adjunta a l’expedient.
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5.

L’òrgan competent d’aprovació de la despesa, convocatòries i atorgaments és la Junta
de Govern Local, tal i com estableix l’art. 40 de les bases d’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Calafell.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de l’àrea de ÀREA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT - CULTURA i per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar les normes reguladores del Certamen de Cartells de Festa Major 2022.
SEGON.- Aprovar la 20 ª convocatòria del Certamen de Cartells de Festa Major 2022 que
es regirà per les normes reguladores aprovades amb aquesta convocatòria.
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TERCER.- Aprovar la dotació econòmica de la convocatòria de les gratificacions del
Certamen de Cartells de Festa Major 2022, per un import màxim de 600 euros a càrrec de
la partida pressupostària 400/3340/4800041 Premis literaris i concursos, a l’import s’hi
aplicarà la retenció de l’IRPF pertinent.
QUART.- Els treballs es poden presentar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al
BOP de Tarragona fins el dia 9 de maig (inclòs) de 2022.
CINQUÈ.- Publicar les normes i la 20ª convocatòria del Certamen de Cartells 2022 al BOP
de Tarragona, en el tauler d’anuncis de la casa consistorial i llocs de costum.
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SISÈ.- Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria.
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XX CERTAMEN DE CARTELLS FESTES MAJORS DE CALAFELL 2022

Convocatòria del 20è Certamen de cartells de Festa Major 2022 per tal d’utilitzar aquesta
imatge com a identificativa de les festes majors del municipi.

1.- Participants. Convocatòria adreçada principalment a professionals del disseny,
grafistes, dibuixants, estudiants d’art, etc.
2.- Tema.- Les obres han de ser inèdites i el tema és Festes Majors de Calafell 2022.

17/03/2022 ALCALDE

3.- Tècnica i tamany. La tècnica és lliure i ha de ser apta per a la seva reproducció en
quatricomia, evitant la utilització de tintes metal·litzades, fluorescents o relleus enganxats.
El cartell ha d’incloure el següent text: Festes Majors de Calafell 2022. El format de l’obra
ha de ser en DINA-3. L'obra guanyadora s'editarà amb una franja que inclourà l’escut de
la corporació. L’Ajuntament de Calafell es reserva el dret a incorporar text en el cartell,
com la data, la localització o algun tipus d’informació referida a la festa, sempre pactat
amb l’autor/a.

Ramon Ferré i Solé

4.- Termini i presentació.
Els originals s’han de lliurar per registre d’entrada a l’Ajuntament de Calafell fins el dia 9
de maig (inclòs) de 2022 de la manera següent:
Opció 1: Mitjançant correu postal a:
AJUNTAMENT DE CALAFELL
Departament de Cultura/Certamen Cartells Festa Major
Plaça de Catalunya, 1
43820 Calafell (Tarragona)

Opci

Opció 2: Presencialment a qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà (SAC):

Cala

Calafell Poble. Plaça de Catalunya, 1
Segur de Calafell. Carrer Joan Maragall, 30-32
Els treballs hauran d’anar signats al dors amb un pseudònim, que també haurà de figurar
a l’exterior d’un sobre tancat. A dins hi haurà una nota amb el nom i cognoms, l’adreça
postal, el telèfon mòbil, l’adreça electrònica i el NIF de l’autor/a. Les obres s’han de
presentar sobre un suport rígid per tal de facilitar-ne l’exposició i el trasllat.
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El cartell guanyador restarà propietat de l’Ajuntament, així com l’ús que se’n pugui fer:
edició de cartells, programes de mà, invitacions, anuncis o qualsevol altre tema relacionat
amb la promoció de la festa.
5.- Gratificació. 600 € en concepte de l’adquisició de l’obra, els drets de publicació i
d’explotació. En l’import s’hi aplicarà la retenció de l’IRPF pertinent.
6.- Jurat. El jurat estarà format per professionals del món del disseny, persones vinculades
al món de l’art i membres de les comissions de festes. El certamen pot ser declarat desert
en cas que les obres presentades no reuneixin la qualitat adient.
7.- Veredicte. Es farà públic la tercera setmana de maig per l’emissora municipal Calafell
Ràdio (107.9 FM).
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9.- Protecció de dades. En participar, s’autoritza que les dades de caràcter personal que
s’han proporcionat siguin tractades i incorporades en un Fitxer denominat Cultura,
responsabilitat de Ajuntament de Calafell, essent la seva finalitat gestionar les activitats
que s’organitzen. Conforme el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i garantia dels drets digitals, el participant podrà exercitar els drets d’accés,
rectificació, supressió, cancel·lació i oposició a Plaça de Catalunya, 1. 43820 Calafell.
Així mateix, també autoritza a la seva captació i publicació en diversos medis, inclosos els
online, de la seva imatge, ja sigui en el lliurament de gratificacions o en qualsevol acte
públic relacionat amb aquest certamen. Aquesta autorització tindrà caràcter gratuït,
indefinit i revocable per comunicació escrita a l’Ajuntament.
10.- Condicions. La participació en aquest certamen suposa l’acceptació d’aquesta
normativa. Els participants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de
tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge o de
protecció de dades de caràcter personal.
L’Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes o danys que puguin ocasionar-se en
les obres presentades.
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8.- Recollida de les obres. Del 4 al 8 de juliol de 2022 les obres es podran recollir a la
Biblioteca Ventura Gassol, C/ Marquès de Samà, 8 de Calafell. En cas de no ser recollides
en l’esmentat termini, es considerarà a tots els efectes que els autors renuncien als treballs
i aquests restaran en propietat de l’Ajuntament
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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Vist i Plau
L’alcalde
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