AJUNTAMENT DE

SANT GREGORI
VALL DEL LLÉMENA

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Gregori en data 25 de març de 2019 va
aprovar les bases especifiques relatives al concurs de pintura artística de Sant Gregori,
amb l’objectiu de difondre la cultura de les arts plàstiques al municipi i alhora, donar a
conèixer els paisatges naturals i urbans del territori. El concurs pretén plasmar
ambients i escenes del municipi a través de la creativitat i originalitat plàstica de les
persones pintores participants.

“BASES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT I PARTICIPACIÓ AL CONCURS DE
PINTURA DE SANT GREGORI”

1. OBJECTE:
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per
a la participació en el concurs de pintura de Sant Gregori.
Les obres presentades en el concurs s’hauran de realitzar dins del terme municipal
de Sant Gregori, vinculada a espais i elements de Sant Gregori. La temàtica del
concurs s’especificarà en la corresponent convocatòria.
2. BENEFICIARIS.
La participació està oberta a totes les persones pintores (persones físiques) que
facin la inscripció corresponent al concurs en el termini que estableixi la
convocatòria i en una de les següents categories:
•
•
•

Categoria infantil: de 6 a 11 anys
Categoria juvenil: de 12 a 17 anys
Categoria adult: a partir de 18 anys

3. QUADRES A CONCURS
Els quadres que es presentin al concurs han de respondre a la temàtica que
estableixi la corresponent convocatòria.
− La tècnica i el tipus de suport són lliures. Només seran admeses en suport blanc
o preparats amb una capa de color uniforme.
− Les mides dels suports per a les categories d’adult i juvenil han de ser format
mínim P10 (55*38cms). La mida no podrà ser superior a 100 cm pel costat més
ample. Per a la categoria infantil el format mínim és A3 cartolina.

4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
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El procediment de concessió d’aquests premis del concurs de pintura és el de
concurrència competitiva i convocatòria pública.
El jurat està format per persones professionals en l’àmbit cultural i artístic i poden
participar els patrocinadors dels premis. Es podran declarar desert algun dels
premis si el jurat considera que la qualitat de les obres així ho exigeix. El veredicte i
lliurament de premis serà inapel·lable i es farà públic el dia i hora que estableixi la
convocatòria.
Un jurat constituït per representants de l’Ajuntament i persones pintores
estudiaran les obres presentades en el període que estableixi la convocatòria i
establirà una prelació de puntuació dels quadres presentats a cada categoria.
Els premis que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres premis ens anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
5. PREMIS
Els premis del concurs i la data d’entrega seran publicats en la corresponent
convocatòria.
Per tal de donar el màxim de relleu a l’acte de lliurament dels premis i donada la
transcendència de l’acte inaugural, es prega l’assistència de les persones
participants al concurs.
Una mateixa persona pintora no podrà ser premiada dues vegades per categories
diferents, en aquest cas se li atorgarà el premi de la categoria de major import.
El premi lliurat no és susceptible de canvi, alteració o compensació a petició del
guanyador. El premi atorgat és personal i intransferible, és a dir, en el cas que, per
qualsevol circumstància, el / la premiat /da no pogués o no volgués acceptar el
premi o hi renunciés, el comitè organitzador no està obligat a lliurar el premi a un
altre participant del concurs.
6. PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
6.1.

Inscripció i segellat

− Les persones pintores que vulguin participar al concurs de pintura de Sant
Gregori hauran de realitzar una inscripció de participació. La inscripció es podrà
fer per avançat, a través de la web www.santgregori.cat o presencialment en
les dates que estableixi la convocatòria.
− Les persones pintores participants hauran de segellar els suports on realitzaran
les seves obres artístiques en el lloc, data i hora que estableixi la corresponent
convocatòria.
− És obligatori presentar els suports a la taula d’inscripció. Cada participant pot
segellar un màxim de dos suports. En la categoria d’adults s’acceptarà només
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una obra per a cada temàtica (urbà o paisatge (no obstant, una mateixa
persona pintora no podrà ser premiada per les dues categories). En les
categories infantils i juvenils es poden presentar màxim dues obres.
− El segellat de control s’empremtarà al darrera i a un lateral del suport. El segell
ha de quedar sense pintar.
− L’artista rebrà un resguard per l’obra i podrà posar preu a la mateixa.
− Les obres sobre paper, s’han de presentar muntades en suport rígid, essent
permesos els marges en blanc (s’exceptuen d’aquest requisit les persones
pintores participants de la categoria infantil i juvenil). Per a totes les tècniques,
les obres es presentaran sense cap mena de llistó, marc o elements de
protecció.
7. DATA DE PARTICIPACIO I DE RESOLUCIÓ
La data de celebració del concurs i la data de resolució de les persones
guanyadores es publicarà en la convocatòria corresponent.
8. FORMA D’ACCEPTACIÓ
Una vegada resolts els quadres premiats en la data que estableixi la convocatòria,
s’entendrà que les persones premiades accepten el premi el mateix dia en què es
faci en acte públic el nomenament dels quadres premiats i en cas de què no es
manifesti el contrari.
9. RETORN DE LES OBRES
Totes les obres seleccionades estaran exposades al centre cívic de Sant Gregori durant
el període que estableixi la convocatòria. Després d’aquesta data les obres no
premiades es podran recollir al Casal Sant Grau de Sant Gregori, de dilluns a diumenge
de 9 a 12h i de 15 a 19h. Caldrà presentar el resguard. Passat el termini de 30 dies les
obres passaran a ser propietat de l’entitat organitzadora.
− Només aquelles obres excloses de l’exposició poden ser retirades per les
persones autores el dia determinat per a l’entrega de premis.
− Les obres no premiades, segons voluntat de l’artista, es podran posar a la venta
una vegada inaugurada l’exposició.
− Les obres premiades quedaran en propietat de les entitats patrocinadores dels
premis.
− L’organització vetllarà per les obres inscrites, però no es fa responsable dels
possibles danys que es puguin produir.
− Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol aspecte no previst
en aquestes bases.
− Totes les persones participants en el concurs cedeixen a l’Ajuntament els drets
d'explotació de les obres presentades, incloent-hi els drets d'ús, difusió,
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distribució, exhibició, comunicació pública, divulgació i reproducció dels
mateixos, així com el dret de transformació per a la seva publicació en la pàgina
web del concurs o en qualsevol pàgina web, xarxes socials o altres publicacions
de l’Ajuntament en relació amb el concurs.
− L’organització no es fa responsable de cap contingència que puguin patir les obres
o materials durant el desenvolupament del concurs i durant el període expositiu.
Les persones participants renuncien a qualsevol indemnització que els pogués
correspondre per aquest concepte.

10. PRINCIPIS ÈTICS I DE CONDUCTA
Les persones beneficiàries han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenirse de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les
convocatòries de subvencions, concursos, beques, ajuts, o en els processos
derivats d’aquestes convocatòries.
En particular, les persones beneficiàries assumeixen les obligacions següents:
a) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació.
b) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció, concurs, beca o ajut.
c) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
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11. Protecció de dades
En el cas que l’objecte del concurs inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, les persones beneficiàries han de complir la normativa i han d’adoptar i
implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament de Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades.
L’Ajuntament de Sant Gregori tractarà les dades personals de les persones
interlocutores de l’entitat en el marc de la gestió de concursos i ajuts. Aquestes dades
personals, d’utilització exclusivament professional, seran tractades en el marc de la
legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a
part del procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la
resta dels seus drets adreçant-se al delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de
Sant Gregori amb domicili a l’Av. Girona, 33 – 17150 Sant Gregori o bé per correu
electrònic a secretaria@santgregori.cat
12. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en
l’Ajuntament de Sant Gregori, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de
les incidències que es produeixin en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.

Tot allò que no hagin previst aquestes bases es regirà per la normativa vigent que sigui
d’aplicació per raó del tema .
Pel fet de participar, els concursants accepten íntegrament aquestes bases, així com
dels drets i obligacions que se’n deriven, i de forma específica les decisions del Jurat.

