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EXP. 103/2021 FESTA MAJOR D’HIVERN. CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
Amb motiu de la Festa Major d’hivern del proper 25 de gener de 2021, la
regidoria de Festes vol dur a terme un concurs de dibuix pel col·lectiu infantil.
És una forma de fer una activitat especial que permeti la participació d’aquest
col·lectiu i es pugui mantenir un toc festiu amb aquesta activitat, tot garantint les
mesures de seguretat a causa del covid19
És per aquest motiu que cal l’aprovació d’unes bases que regulin el concurs de
dibuix infantil per a la Festa Major d’hivern 2021, les quals es transcriuen tot
seguit:

Amb tots els treballs presentats es farà una exposició.
2. PARTICIPANTS
Es podrà presentar qualsevol infant de 6 a 11 anys empadronats a
Santa Oliva
3. TÈCNICA
Els treballs han de ser originals i inèdits (que no hagin guanyat cap
premi ni hagin estat publicats ni difosos en qualsevol mitjà).
Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica artística de dibuix que es vulgui
sempre que s’adapti al format DIN-A 4.

4. TEMA
El tema serà, «Quina activitat trobo més a faltar des de que hi ha
confinament pel COVID19»
5. PRESENTACIÓ
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1. OBJECTE
L’Objecte d’aquest concurs és que els nens i nenes de Santa Oliva
puguin expressar mitjançant un dibuix, una activitat que desitgin fer i que
pel motiu del confinament no poden dur a terme i enyorin molt.
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BASES DEL CONCURS DE DIBUIX INFANTIL “Quina activitat trobo més a
faltar des de que hi ha confinament pel COVID19”
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“REGIDORIA DE FESTES

Ajuntament de Santa Oliva
Format DIN A4
Al revers del disseny anirà signat per un pseudònim. En el disseny
presentat hi haurà agafat un sobre tancat amb el mateix pseudònim,
dins del qual hi hauran les següents dades:
Nom de l’autor/a
Edat
Adreça i telèfon

6.

JURAT
El jurat estarà format per 4 persones:
- Una persona designada per l’Escola La Parellada
- Un professional d’arts plàstiques
- Una persona designada per la regidoria de Festes
- Una persona designada per la regidoria de Joventut
El jurat es reunirà per a deliberar la seva valoració el dia 23/01/2021.
La seva deliberació serà secreta fins la publicació dels resultats, el 25 de
gener de 2021, a la web municipal, a les xarxes socials i a l’escola La
Parellada.

7. CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat valorarà amb la puntuació d’1 a 10 els següents criteris de cada
disseny presentat:
 Originalitat
 Creativitat


de la composició.

i solucions artístiques aplicades

Ordre i qualitat de la composició relacionada amb el missatge que vol
expressar

8.

PREMIS
Hi haurà un premi per cicle educatiu: un premi per als infants de 1r i 2n.,
un per als infants de 3r i 4t, i un per als de 5è i 6è.
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El període màxim d’entrega serà el 22/01/2021
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Els dissenys es poden presentar a l’Ajuntament de dilluns a divendres
de 9.00 a 13.00h, dipositant els dibuixos en una urna que s’instal·larà a
tal efecte al registre general de les oficines de l’Ajuntament i/o a la
Secretaria de escola La Parellada.
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Cada participant podrà presentar com a màxim 2 obres.

Ajuntament de Santa Oliva

Hi haurà un obsequi per a tots els participants.
9. ELS DISSENYS
Les persones participants autoritzen l’Ajuntament perquè pugui reproduir
i difondre les obres presentades a concurs per qualsevol mitjà que
consideri oportú, sempre fent menció de l’autor/a de l’obra.

El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació de les bases i dels
drets i obligacions que se’n deriven. Els participants es responsabilitzen que no
hi hagi drets de tercers sobre l'obra presentada.
Qualsevol consulta dels participants sobre aquestes bases es pot adreçar a
mjsequera@santaoliva.cat o trucant a les oficines municipals 977679663 àrea
de festes.”
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11. RESOLUCIÓ FINAL
Les deliberacions del Jurat són del tot reservades i el seu veredicte és
inapel·lable, reservant-se el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que
pugui sorgir relacionada amb les bases del concurs.
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10. EXPOSICIÓ
Amb tots els dissenys rebuts es farà una exposició pública, el lloc i els
dies es determinaran per la regidoria de Festes i es farà l’oportuna
difusió.

DECRETO
Primer.- Aprovar les “Bases reguladores del Concurs de dibuix infantil per a la
Festa Major d’hivern 2021” que es detallen a la part expositiva de la present
resolució, i aprovar la convocatòria de les inscripcions concedint un termini per la
presentació de sol·licituds fins el dia 22 de gener de 2021.
Segon.- Publicar les bases reguladores i la convocatòria al tauler electrònic
municipal i a totes les xarxes socials oficials de l’Ajuntament per al seu
coneixement i difusió, així com a l’escola La Parellada.
Tercer.- Procedir a la tramitació de l’expedient de contractació per l’adquisició dels
obsequis dels participants i dels premis pels guanyadors/es.
Santa Oliva, signat digitalment a la data que consta al marge
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En ús de les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,

