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BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR

“1.- Objecte
Regular i fixar els criteris i procediment del concurs del cartell de la Festa Major.
2.- Finalitat del Premi
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes
premis hauran de fomentar projectes i/o activitats d’interès públic o social que tinguin per
finalitat:


Premiar a l’autor/a del Cartell de la Festa Major.

3.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquest premi les persones que compleixin:
a) Està matriculat en el curs vigent de 2n de Gràfica publicitària de l’Escola Municipal
d’Art i disseny de la Garriga. Mitjançant un certificat de matriculació del centre, tots
els participants quedaran automàticament inscrits i d’aquí sortirà la persona
guanyadora.
b) Aquest requisit s’acreditarà mitjançant un certificat dels alumnes matriculats en el
curs vigent de 2n de Gràfica publicitària de l’Escola Municipal d’Art i disseny de la
Garriga
4.- Documentació a aportar
L’Escola Municipal d’Art i disseny de la Garriga emetrà un certificat dels alumnes matriculats
en el curs vigent de 2n de Gràfica publicitària en el que haurà de constar-hi el nom, DNI i
adreça dels alumnes. Amb aquest tràmit quedarà acreditada la participació dels alumnes.

5.- Presentació de les obres
Cada participant podrà presentar una única proposta que haurà d’exposar davant del
tribunal.
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L’obra es presentarà impresa en format A3 sobre cartró ploma.
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base
de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu
electrònica del web municipal, al Portal de transparència de l’Ajuntament de la Garriga i
exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, així com a la resta de mitjans
habituals de difusió, per a general coneixement.
6.- Criteris objectius d’atorgament del premi
El premi del cartell de Festa Major s’atorgarà a aquell alumne\ a matriculat en el curs vigent
de 2n de Gràfica publicitària de l’Escola Municipal d’Art i disseny de la Garriga que obtinguin
millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a les presents bases.
El jurat de valoració de les obres estarà formada per personal tècnic i un membre de la
comissió de la Festa Major.
Les obres es valoraran segons els criteris següents:
- Qualitat de la tècnica utilitzada
- Qualitat estètica de la proposta
- Adequació de la difusió de la Festa Major de La Garriga
7.- Premi a atorgar al guanyador/a del cartell de la Festa Major
L’aplicació pressupostària per l’atorgament del premi és la prevista en el pressupost de
Cultura 203 33800 48066 Premi Cartell Festa Major.
En el premi s’hi aplicarà la retenció de l’IRPF pertinent.
L’import màxim serà determinat anualment en els pressupostos aprovats per l’any en curs.
8.- Tribunal qualificador
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament del premi serà el
jurat que estarà format per:




Cap d’Àrea de Servei a les Persones
Personal tècnic municipal
1 membre de la Comissió de Festa Major
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El premi s’atorgarà mitjançant l’acta del tribunal.
9.- Obligacions del guanyador/a: Autoria, propietat intel·lectual i cessió de drets.
La persona premiada es compromet a no presentar la seva obra a altres concursos.
La persona premiada assumeixen l’autoria i originalitat de la seva obra, en respon i es
compromet a no presentar materials dels que no tingui drets d’ús acreditats
convenientment.
La persona premiada garanteix el caràcter inèdit de l’obra presentada i la titularitat en
exclusiva sense cap càrrega ni limitació dels drets d’explotació sobre l’obra.
L’ajuntament dona per certa aquesta garantia i declina tota responsabilitat per qualsevol
falsedat en aquest sentit.
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.
La persona premiada eximeixen l’organització d’aquest premi de qualsevol responsabilitat
derivada dels continguts i de l’ús que faci de l’obra terceres persones.
En cas que es comprovi que La persona premiada no és autora de l’obra original, estarà
obligades a reintegrar a l’Ajuntament l’import de la dotació econòmica atorgada com a
premi, amb els interessos i recàrrecs corresponents, sense perjudici de l’exigència de les
responsabilitats que escaiguin. Per fer efectiu l’import per retornar, sempre que la persona
interessada no faci el reintegrament de manera voluntària, l’Ajuntament pot procedir per la
via del constrenyiment
La participació en el concurs implica l’autorització a l’Ajuntament de la Garriga per utilitzar
la imatge personal dels participants en els actes i esdeveniments relacionats amb el premi.

10. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades, i amb la finalitat d’atendre la sol·licitud i de gestionar i tramitar
aquestes subvencions d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la
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de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’informa:
Responsable del tractament
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Delegat de protecció de dades

Finalitat del tractament
Base jurídica

Ajuntament de la Garriga
Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlgarriga.cat
dpd@ajlagarriga.cat
Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
Concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva
RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
LOPDGDD 3/2018 Article 8. Tractament de dades per
obligació legal, interès públic o exercici de
poders públics.1. El tractament de dades personals
només podrà considerar-se fundat en el compliment
d'una obligació legal exigible al responsable, en els
termes previstos en l'article 6.1.c) del Reglament
(UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de
Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de
llei.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions
Categoria de dades
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal,
electrònica i telèfon
Persones destinatàries de cessions Les dades facilitades per l’atorgament d’aquesta
o transferències
subvenció no es comunicaran a tercers sinó és per
obligació legal, ni es transferiran fora de la Unió
Europea
Termini de conservació de les dades Les dades seran conservades durant el temps previst
a la normativa de subvencions

Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat

4/6

Codi de verificació
114Z5E2B306I292X0VDR
Procediment
2992 Estatuts i bases reguladores
Expedient núm.
Document
1805/2020
71079/2020

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

Drets de les persones interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, i la limitació o oposició al seu tractament
a través de la seu electrònica
https://www.lagarriga.cat/seuelectronica/informacio-oficial/proteccio-de-dades/
o presencialment a les oficines de la Oficina
d’Atenció a la Ciutadania.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs
administratiu o acció judicial, tota persona
interessada tindrà dret a presentar una reclamació
davant d’una autoritat de control, en particular en
l’Estat membre en què tingui la seva residència
habitual, lloc de treball o lloc de la suposada
infracció, si considera que el tractament de dades
personals que el concerneixen infringeix el RGPD,
essent a Catalunya l’APDCAt l’autoritat de referència
https://seu.apd.cat/ca/tramits/denuncia
https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions

11 .- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i demés
legislació concordant.
12.- Vigència
Aquestes bases tenen vigència un cop hagin estat publicades definitivament i en tant no es
modifiquin o deroguin de forma expressa.”

F_FIRMA_12
Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
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Diligència per fer constar les següents dades:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

1. Aprovació inicial de les bases
Data sessió
de Ple
Data
Publicació
BOPB

29/04/2020
09/06/2020
2020013165

CVE

https://bop.diba.cat/temp/06_022020007125.pdf
URL

2. Aprovació definitiva de les bases
8 de juliol de 2020
3. Entrada en vigor de les bases
8 de juliol de 2020

F_FIRMA_62
Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
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