ANMG/ASP

A

EDICTE

certàmens i concursos per la realització de activitats d’interès públic o social en matèria
d’educació i cultura al municipi.
L’expedient ha estat exposat al públic per un termini de vint dies, mitjançant anunci publicat al
BOPB de data 29 de novembre de 2019, al DOGC n.º 8014, de data 2 de desembre de 2019 i en
el taulell d’anuncis de la Corporació sense que durant l’esmentat termini s’hagi presentat cap
al·legació, per la qual cosa es fa constar que aquest acord ha esdevingut definitiu en data 7 de
gener de 2020.

Pàg. 1-15

l’Ajuntament d’Esparreguera per a l’exercici 2020 i successius per fomentar la realització de

CVE 2020000905

s’aprova el text de les bases reguladores que han de regir l’atorgament de premis per part de

https://bop.diba.cat

El Ple de la Corporació, en sessió de data 20 de novembre de 2019, va adoptar acord pel qual

l’atorgament de premis per part de l’Ajuntament d’Esparreguera per a l’exercici 2020 i successius
per fomentar la realització de certàmens i concursos per la realització de activitats d’interès públic
o social en matèria d’educació i cultura al municipi de l’Ajuntament d’Esparreguera aprovades

Data 17-1-2020

Seguidament es procedeix a publicar el text íntegre de les bases reguladores que han de regir

Contra l’aprovació definitiva podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des
de l’endemà de la última publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, Diari
Oficial de la Generalitat i tauler d’anuncis de la Corporació.
L’alcalde
Eduard Rivas Mateo

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

definitivament.

B

Esparreguera, 9 de gener de 2020
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ANNEX: BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR L’ATORGAMENT DE PREMIS PER

3. MODALITATS
3.1. JOCS FLORALS D’ESPARREGUERA
3.1.1 Finalitat
Els Jocs Florals d’Esparreguera tenen per finalitat promoure la utilització escrita de la llengua
catalana en el registre literari.
3.1.2 Categories
Els Jocs Florals d’Esparreguera estan integrats per quatre categories:
a) Narrativa Adults (majors d’edat)
b) Poesia Adults (majors d’edat)
c)
Narrativa Jove (1er i 2on. de Batxillerat)
d) Poesia Jove (1er i 2on de Batxillerat)
3.1.3 Característiques i requisits
L'obra ha d'estar escrita en llengua catalana, ha de ser inèdita i no pot haver estat publicada
enlloc ni tampoc pot haver guanyat cap altre premi.
L’autoria de l’obra ha de ser individual.

https://bop.diba.cat
Pàg. 2-15

2. RÈGIM DE CONCESSIÓ
L’atorgament d’aquests premis s’exerceix d’acord amb els principis de publicitat, objectivitat,
lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària.

CVE 2020000905

Jocs Florals d’Esparreguera
Certamen literari infantil i juvenil de Sant Jordi
Recerca de la vila d’Esparreguera
Concurs de comparses
Concurs de Pintura Ràpida

Data 17-1-2020







Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de premis per part de l’Ajuntament
d’Esparreguera en les següents modalitats:

A

PART DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

B

L’autor ha de garantir l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada i que aquesta no és còpia ni
modificació total o parcial d’una altra obra pròpia o aliena amb total indemnitat per a
l’Ajuntament d’Esparreguera.
L'autor ha de tenir 15 anys complerts i ser nascut, resident o estudiant a Esparreguera.
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El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.
3.1.4 Presentació
El termini de presentació dels originals comença a partir de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al BOPB i en el termini que s’estableixi en la mateixa.
En cap cas, no es tornaran les obres presentades.
3.1.5 Òrgan de valoració
La valoració de les obres les farà el jurat el qual estarà integrat per 5 persones i exercirà de
president/a el/la regidor/a de l’àmbit de gestió atorgant o persona en qui delegui.
La composició del jurat haurà de tenir en compte la paritat de gènere i, en la mesura que sigui
possible, la diversitat generacional.
El jurat valorarà:
a) L’argument i la trama (originalitat, temàtica, personatges, narrador, atmosfera i to,
ambient i acció, etc.).
b) Els recursos literaris emprats (recursos estilístics propis de la narrativa breu i de la
poesia, respectivament).
c) La correcció lingüística (ús del català normatiu i literari, riquesa lèxica i estructures
lingüístiques genuïnes).
La decisió del jurat serà inapel·lable i es formalitzarà en una acta signada pels membres que
el composin.
Les deliberacions s’adoptaran per majoria simple, i el president/a tindrà vot de qualitat en cas
d’empat.
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A
https://bop.diba.cat
Pàg. 3-15
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Les característiques en quant a extensió, temàtica i format seran la que es determini en la
convocatòria.

Data 17-1-2020

Aquesta cessió en exclusiva permet l’Ajuntament explotar l’obra, amb exclusió d’altres
persones -inclosa la persona premiada-, i atorgar autoritzacions no exclusives a tercers. Així
mateix atorga legitimació a l’Ajuntament, independentment de la que tingui el cedent, per
reclamar les facultats cedides. La cessió dels drets no impedirà la explotació de la seva obra
reunida en col·lecció escollida o complerta, d’acord amb el que preveu la Llei de Propietat
Intel·lectual.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Ajuntament no realitzarà cap ús comercial de les obres.

B

L’autor/a guanyador/a del premi cedeix en exclusiva, de forma voluntària i gratuïta, tant en
l’àmbit nacional com en l’internacional i sense limitació temporal, a l’Ajuntament
d’Esparreguera, els drets d’explotació de l’obra presentada i premiada (dret de reproducció,
distribució, comunicació pública, transformació i publicació en col•leccions escollides o
completes). L’Ajuntament no realitzarà cap transformació que alteri el sentit i contingut de
l’obra, sense l’autorització prèvia de l’autor. Tota publicació de l’obra inclourà la cita de l’autor.

Els premis consistiran en lots de llibres editats en català a elecció del/la guanyador/a. La
validesa d’aquests premis és de 2 mesos, fins a la revetlla de Sant Joan. Passat aquest
termini, els premis es perdran inexorablement. Tots els participants, a més, rebran un diploma
de participació.
Per l’exercici 2020 els premis estan valorats amb un import global de 1.500,00€ a càrrec de
la partida pressupostària 210-334-2269902. Aquest import pot ser objecte d’actualització en
els exercicis posteriors, no obstant el seu import màxim no podrà excedir del límit de la
consignació pressupostària vigent en l’any de la convocatòria.
L’Ajuntament es reserva la facultat de no esgotar la partida pressupostaria.

https://bop.diba.cat
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S’estableixen cinc premis: un per a cada categoria (Narrativa Adults, Poesia Adults, Narrativa
Jove i Poesia Jove) i un d'Excel·lència Lingüística. El premi d'Excel·lència Lingüística serà
designat a proposta del Servei Local de Català i podrà coincidir amb un dels guanyadors de
les quatre categories.

CVE 2020000905

3.1.6 Premis
Tots els premis seran assumits per la Regidoria de l’àmbit de gestió atorgant.

Data 17-1-2020

El jurat, o en última instància, el/la regidor/a delegat de l’àmbit de gestió atorgant o persona
en qui delegui, resoldrà qualsevol circumstància no prevista.

A

El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis.
L’Ajuntament resoldrà el procés d’atorgament de premis a proposta del jurat.

3.2.1 Finalitat
El certamen literari infantil i juvenil de Sant Jordi té per finalitat promoure la participació de la
comunitat educativa per tal de:
a) Incentivar l’hàbit de la lectura
b) Fomentar la creativitat en l’expressió escrita
c) Reforçar les competències lingüístiques d’escriptura i lectura
d) Ajudar els alumnes de P3 a 4t. d’ESO de la nostra vila a assolir una competència
comunicativa sòlida
3.2.2 Categories
El certamen literari infantil i juvenil de Sant Jordi està integrat per 6 categories:
a) Categoria A: Cicle Infantil i Cicle Inicial de Primària (creació individual)
b) Categoria B: Cicle Mitjà de Primària (creació individual)
c) Categoria C: Cicle Superior de Primària (creació individual)
d) Categoria D: 1er. i 2on d’ESO (creació individual)
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B

3.2 CERTAMEN LITERARI INFANTIL I JUVENIL DE SANT JORDI

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El lliurament de premis es durà a terme el dia i hora indicat a la convocatòria.

Només poden prendre part en el concurs els alumnes matriculats en centres educatius
d’Esparreguera.
L’autor/a guanyador/a del premi cedeix en exclusiva, de forma voluntària i gratuïta, tant en
l’àmbit nacional com en l’internacional i sense limitació temporal, a l’Ajuntament
d’Esparreguera, els drets d’explotació de l’obra presentada i premiada (dret de reproducció,
distribució, comunicació pública, transformació i publicació en col•leccions escollides o
completes). L’Ajuntament no realitzarà cap transformació que alteri el sentit i contingut de
l’obra, sense l’autorització prèvia de l’autor. Tota publicació de l’obra inclourà la cita de l’autor.
L’Ajuntament no realitzarà cap ús comercial de les obres.
Aquesta cessió en exclusiva permet l’Ajuntament explotar l’obra, amb exclusió d’altres
persones -inclosa la persona premiada-, i atorgar autoritzacions no exclusives a tercers. Així
mateix atorga legitimació a l’Ajuntament, independentment de la que tingui el cedent, per
reclamar les facultats cedides. La cessió dels drets no impedirà la explotació de la seva obra
reunida en col·lecció escollida o complerta, d’acord amb el que preveu la Llei de Propietat
Intel·lectual.
Les obres guanyadores s’exposaran al públic a la Biblioteca Municipal L’Ateneu una vegada
finalitzat el certamen.
Les característiques en quant a extensió, temàtica i format seran la que es determini en la
convocatòria.

https://bop.diba.cat
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L’autor/s ha de garantir l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada i que aquesta no és còpia
ni modificació total o parcial d’una altra obra pròpia o aliena amb total indemnitat per a
l’Ajuntament d’Esparreguera.

CVE 2020000905

L’autoria de l’obra pot ser individual o col·lectiva.

Data 17-1-2020

3.2.3 Característiques i requisits
L'obra ha d'estar escrita en llengua catalana, ha de ser inèdita i no pot haver estat publicada
enlloc ni tampoc pot haver guanyat cap altre premi.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les modalitats de les obres seran:
- Narrativa (ficció o no-ficció)
- Poesia

A

e) Categoria E: 3er i 4t. d’ESO (creació individual)
f) Categoria F: Treballs de classe (creació col·lectiva)

3.2.4 Presentació
El termini de presentació dels originals comença a partir de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al BOPB i en el termini que s’estableixi en la mateixa.
Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 Esparreguera (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

B

El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.

El jurat valorarà les obres en base a l’estil literari, l’originalitat, el vocabulari emprat, la
claredat, l’ordre d’idees i conceptes, l’estructura (paràgrafs, signes de puntuació, connectors
discursius) i el domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica. Per a les categories
de més petits els criteris a valorar podran ser més aviat de format, disseny i originalitat. Tot i
establir una línia general, la comissió de valoració estableix un espai de diàleg que pot aportar
nous elements valoratius.
La decisió del jurat serà inapel·lable i es formalitzarà en una acta signada pels membres que
el composin.
Les deliberacions s’adoptaran per majoria simple, i el president/a tindrà vot de qualitat en cas
d’empat.
El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis.
L’Ajuntament resoldrà el procés d’atorgament de premis a proposta del jurat.
El jurat, o en última instància, el/la regidor/a delegat de l’àmbit de gestió atorgant o persona
en qui delegui, resoldrà qualsevol circumstància no prevista.
3.2.5 Premis
Tots els premis seran assumits per la Regidoria de l’àmbit de gestió atorgant.
S’estableixen 2 premis per categoria, amb el benentès que el jurat podrà atorgar-ne un a
narrativa i un altre a poesia (opció inicial preferent) o bé tots dos a alguna d’aquestes
modalitats, en funció del nombre de participants i la qualitat dels treballs. Els premis
consistiran en un lot de llibres per a cada premi de cada categoria.

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 Esparreguera (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

https://bop.diba.cat
Pàg. 6-15
CVE 2020000905

La composició del jurat haurà de tenir en compte la paritat de gènere i, en la mesura que sigui
possible, la diversitat generacional.

Data 17-1-2020

3.2.6 Òrgan de valoració
La valoració de les obres les farà el jurat el qual estarà integrat per 5 persones i exercirà de
president/a el/la regidor/a de l’àmbit de gestió atorgant o persona en qui delegui.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En cap cas, no es tornaran les obres presentades.

B

En el cas de menors de 14 anys la sol·licitud de participació l’haurà de realitzar el pare/mare
o tutor legal en representació del menor.

A

La presentació de les obres es farà mitjançant els centres educatius d’Esparreguera. Els
centres educatius s’encarregaran de recollir totes les obres elaborades pels alumnes i de ferne la selecció segons categoria.

L’Ajuntament es reserva la facultat de no esgotar la partida pressupostaria.

https://bop.diba.cat

Per l’exercici 2020 els premis estan valorats amb un import global de 1.060,00€ a càrrec de
la partida pressupostària 350-320-2269903. Aquest import pot ser objecte d’actualització en
els exercicis posteriors, no obstant el seu import màxim no podrà excedir del límit de la
consignació pressupostària vigent en l’any de la convocatòria.

A

Els premis consistiran en lots de llibres editats en català. La validesa d’aquests premis és de
2 mesos, fins a la revetlla de Sant Joan. Passat aquest termini, els premis es perdran
inexorablement. Tots els participants, a més, rebran un diploma de participació.

3.3.3 Característiques i requisits
L'obra ha d'estar escrita en llengua catalana, ha de ser inèdita i no pot haver estat publicada
enlloc ni tampoc pot haver guanyat cap altre premi.
L’autoria de l’obra pot ser individual o col·lectiva, amb un màxim de fins a 3 persones.
El tema és lliure, però sempre centrat en la vila d’Esparreguera.
L’autor/s ha de garantir l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada i que aquesta no és còpia ni
modificació total o parcial d’una altra obra pròpia o aliena amb total indemnitat per a
l’Ajuntament d’Esparreguera.
L’autor/a guanyador/a del premi cedeix en exclusiva, de forma voluntària i gratuïta, tant en
l’àmbit nacional com en l’internacional i sense limitació temporal, a l’Ajuntament
d’Esparreguera, els drets d’explotació de l’obra presentada i premiada (dret de reproducció,
distribució, comunicació pública, transformació i publicació en col•leccions escollides o
completes). L’Ajuntament no realitzarà cap transformació que alteri el sentit i contingut de
l’obra, sense l’autorització prèvia de l’autor. Tota publicació de l’obra inclourà la cita de l’autor.
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3.3.2 Categories
El premi recerca de la vila d’Esparreguera està integrat per dues categories:
 Joves
 3er i 4t d’ESO
 1er i 2on de Batxillerat
 Adults

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3.3.1 Finalitat
El premi recerca de la vila d’Esparreguera té per finalitat promoure l’estudi i la recerca en
qualsevol àmbit del coneixement i de l’expressió centrat en la vila d’Esparreguera.

B

3.3 RECERCA DE LA VILA D’ESPARREGUERA

Pàg. 7-15

El lliurament de premis es durà a terme el dia i hora indicat a la convocatòria.

El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.
3.3.4 Presentació
El termini de presentació comença a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al
BOPB i en el termini que s’estableixi en la mateixa.
En el cas de menors de 14 anys la sol·licitud de participació l’haurà de realitzar el pare/mare
o tutor legal en representació del menor.
En cap cas, no es tornaran les obres presentades.
3.3.5 Òrgan de valoració
La valoració de les obres les farà el jurat el qual estarà integrat per 5 persones i exercirà de
president/a el/la regidor/a de l’àmbit de gestió atorgant o persona en qui delegui.
La composició del jurat haurà de tenir en compte la paritat de gènere i, en la mesura que sigui
possible, la diversitat generacional.
El jurat valorarà els aspectes següents:
a. L’originalitat del tema
b. El procés de recerca i el rigor científic
c. La qualitat lingüística
d. La presentació i estructura del treball

https://bop.diba.cat
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Les característiques en quant a extensió, temàtica i format seran la que es determini en la
convocatòria.

Data 17-1-2020

Les obres guanyadores s’exposaran al públic a la Biblioteca Municipal L’Ateneu una vegada
finalitzat el certamen.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta cessió en exclusiva permet l’Ajuntament explotar l’obra, amb exclusió d’altres
persones -inclosa la persona premiada-, i atorgar autoritzacions no exclusives a tercers. Així
mateix atorga legitimació a l’Ajuntament, independentment de la que tingui el cedent, per
reclamar les facultats cedides. La cessió dels drets no impedirà la explotació de la seva obra
reunida en col·lecció escollida o complerta, d’acord amb el que preveu la Llei de Propietat
Intel·lectual.

A

L’Ajuntament no realitzarà cap ús comercial de les obres.

B

La decisió del jurat serà inapel·lable i es formalitzarà en una acta signada pels membres que
el composin.
Les deliberacions s’adoptaran per majoria simple, i el president/a tindrà vot de qualitat en cas
d’empat.
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El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis.

En la categoria d’Adults el premi consistirà en la publicació del treball guanyador. Es farà un
tiratge de 100 unitats per a distribuir gratuïtament, de les quals es donarà a l’autor o autors
del treball premiat 20 unitats o exemplars perquè els pugui distribuir, també de franc, com
cregui més convenient. La resta dels llibres els distribuirà l’Ajuntament segons el seu criteri.
Per l’exercici 2020 els premis estan valorats amb un import global de 3.500,00€ a càrrec de
la partida pressupostària 210-334-2269903. Aquest import pot ser objecte d’actualització en
els exercicis posteriors, no obstant el seu import màxim no podrà excedir del límit de la
consignació pressupostària vigent en l’any de la convocatòria.

https://bop.diba.cat
Pàg. 9-15

En la categoria Joves el premi consistirà en un lot de productes multimèdia per cada
subcategoria:
a) 3er i 4t ESO
b) 1er i 2on Batxillerat

CVE 2020000905

3.3.6 Premis
Tots els premis seran assumits per la Regidoria de l’àmbit de gestió atorgant.

Data 17-1-2020

El jurat, o en última instància, el/la regidor/a delegat de l’àmbit de gestió atorgant o persona
en qui delegui, resoldrà qualsevol circumstància no prevista.

A

L’Ajuntament resoldrà el procés d’atorgament de premis a proposta del jurat.

El lliurament de premis es durà a terme el dia i hora indicat a la convocatòria.
3.4. CONCURS DE COMPARSES

B

3.4.1. Finalitat
El Carnaval és una de les festes populars del calendari festiu de l’Ajuntament d’Esparreguera
que transforma l’espai públic de la vila en un escenari perquè la ciutadania surti al carrer. Les
rues esdevenen aparadors de la vitalitat del municipi fomentant l’art efímer en la seva vessant
col·lectiva, la participació ciutadana i la promoció de la implicació d’associacions i col·lectius
culturals, així com l’ús de l’espai públic com a lloc d’interacció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Ajuntament es reserva la facultat de no esgotar la partida pressupostaria.
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Per tal d’afavorir la fluïdesa de la Rua de Carnaval la distància màxima entre comparses serà
de 3 metres. Cada comparsa designarà una persona que serà responsable de la bona marxa
de la seva colla i carrossa vetllant en tot moment per garantir la distància entre comparses,
assegurar l’hora de sortida indicada i vetllar pel bon comportament de la colla durant l’acte.
Les comparses efectuaran coreografies de lluïment davant del jurat del concurs de com a
màxim 2 minuts de durada.
L’ordre de la desfilada es fixarà per sorteig el qual es durà a terme en dia i hora que
s’estableixi en la convocatòria. La Rua de Carnaval l’obrirà sempre la carrossa del Rei
Carnestoltes i, a continuació, les comparses en l’ordre establert en el sorteig.
Les carrosses, si s’escau, aniran muntades sempre davant de cada comparsa i amb la música
dirigida cap endarrere on hi hauran els components de la comparsa. Es permet la participació
amb qualsevol tipus de vehicle: carrosses, cotxes, sempre que tinguin com a màxim 2 metres
d’amplada i 6 metres de llargada i com a màxim 4 metres d’alçada i la documentació i
l’assegurança dels quals estiguin al corrent. Aquelles comparses que vagin acompanyades
d’un vehicle a motor hauran de disposar de la perceptiva assegurança de responsabilitat civil
assumint-ne el conductor la responsabilitat. Serà obligatòria que les carrosses portin un
extintor.
Les comparses hauran de situar-se en el punt de sortida que determinarà la convocatòria 15
minuts abans de l’hora fixada com a sortida. Les comparses que arribin més tard de l’horari
establert poden perdre el seu lloc i passaran al final de la Rua.
Les colles participants hauran de seguir sempre i en tot moment les instruccions que se’ls
pugui donar per part de l’organització.
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El vestuari i la carrossa, si s’escau, aniran d’acord amb el nom de la comparsa.

Data 17-1-2020

Cada comparsa haurà de portar un rètol visible amb el nom que la identifica. Aquest rètol serà
confeccionat pel mateix grup.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3.4.3 Característiques i requisits
Podran participar a al concurs de comparses totes aquelles entitats i/o grups formats per un
mínim de 10 persones i que prèviament hagin fet la inscripció.

B

3.4.2. Categories
El concurs de comparses està integrat per les següents categories:
 Millor comparsa
 Millor carrossa
 Millor coreografia
 Categoria especial a la millor comparsa infantil

A

El concurs de comparses té per finalitat incentivar la participació a la Rua del Carnaval.

3.4.5. Òrgan de valoració
La valoració de les obres les farà el jurat el qual estarà integrat per 5 persones i exercirà de
president/a el/la regidor/a de l’àmbit de gestió atorgant o persona en qui delegui.
La composició del jurat haurà de tenir en compte la paritat de gènere i, en la mesura que sigui
possible, la diversitat generacional.
El jurat valorarà els aspectes següents:
 Conjunt del col·lectiu
 Creativitat en el vestuari
 Suport d’elements com vehicles o carrosses
 Ambient musical
 Coreografia

La decisió del jurat serà inapel·lable i es formalitzarà en una acta signada pels membres que
el composin.
Les deliberacions s’adoptaran per majoria simple, i el president/a tindrà vot de qualitat en cas
d’empat.
El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis.
L’Ajuntament resoldrà el procés d’atorgament de premis a proposta del jurat.
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En el cas de menors de 14 anys la sol·licitud de participació l’haurà de realitzar el pare/mare
o tutor legal en representació del menor.

Data 17-1-2020

3.4.4 Presentació
El termini de presentació de les inscripcions comença a partir de l’endemà de la publicació de
la convocatòria en el BOPB i en el termini que s’estableixi en la mateixa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La participació de les comparses a la Rua del Carnestoltes implica l’acceptació de les bases.

B

La seva imatge i la del imatge del seu fill/a podrà aparèixer de forma individual o en grup.
D’acord amb el Dictamen 9/2016 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, la captació i
difusió d’imatges de persones identificables en un acte públic i en què la imatge d’aquestes
persones aparegui com a merament accessòria no és necessari el consentiment dels afectats,
ja que preval la finalitat informativa o de difusió de l’acte públic. No obstant, en virtut de
l’interès superior del menor s’informarà als pares, tutors o representants legals dels infants de
la presa d’aquestes fotografies i de l’ús o finalitat per a la qual s’obtenen.

A

Aquelles comparses que incompleixin les normes no podran optar a cap dels premis.

La participació en el concurs implica que els sol·licitants autoritzen a l’Ajuntament a
comprovar que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social i amb la Hisenda Municipal, per a la qual cosa no requerirà de l’aportació de cap
documentació per part de l’interessat.
Per l’exercici 2020 els premis estan valorats amb un import global de 400,00€ a càrrec de la
partida pressupostària 310-334-48019. Aquest import pot ser objecte d’actualització en els
exercicis posteriors, no obstant el seu import màxim no podrà excedir del límit de la
consignació pressupostària vigent en l’any de la convocatòria.
L’Ajuntament es reserva la facultat de no esgotar la partida pressupostaria.
El lliurament de premis es durà a terme el dia i hora indicat a la convocatòria.

3.4.7 Participació sense concursar
Les comparses que vulguin simplement desfilar sense opció a premi ho podran fer ja que no
és obligatori concursar. En aquest cas no serà necessari que s’inscriguin prèviament i
desfilaran al final de la rua darrera de la última compresa inscrita i en la posició que els hi
assigni la organització.
3.5. CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
3.5.1. Finalitat
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El pagament dels premis s’efectuarà mitjançant transferència bancària i en el termini
legalment establert. A tals efectes es requerirà a la persona física que hagi sol·licitat la
inscripció de la comparsa o a la persona jurídica, en cas d’entitats o associacions, que faciliti
a l’Ajuntament el model normalitzat de transferència bancària i d’alta de tercers.

Data 17-1-2020

Totes les comparses participants rebran un diploma i obsequi de participació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els premis es faran a nom del representat que consti en la inscripció de la comparsa i
consistiran en:
 Premi a la millor comparsa: Disposició dinerària i Trofeu
 Premi a la millor carrossa: Disposició dinerària i Trofeu
 Premi a la millor coreografia: Trofeu
 Premi a la millor comparsa infantil: Trofeu

B

3.4.6 Premis
Tots els premis seran assumits per la Regidoria de l’àmbit de gestió atorgant.

A

El jurat, o en última instància, el/la regidor/a delegat de l’àmbit de gestió atorgant o persona
en qui delegui, resoldrà qualsevol circumstància no prevista.

L’autor ha de garantir l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada i que aquesta no és còpia ni
modificació total o parcial d’una altra obra pròpia o aliena amb total indemnitat per a
l’Ajuntament d’Esparreguera.
L’autor/a guanyador/a del premi cedeix en exclusiva, de forma voluntària i gratuïta, tant en
l’àmbit nacional com en l’internacional i sense limitació temporal, a l’Ajuntament
d’Esparreguera, els drets d’explotació de l’obra presentada i premiada (dret de reproducció,
distribució, comunicació pública, transformació i publicació en col•leccions escollides o
completes). L’Ajuntament no realitzarà cap transformació que alteri el sentit i contingut de
l’obra, sense l’autorització prèvia de l’autor. Tota publicació de l’obra inclourà la cita de l’autor.
L’Ajuntament no realitzarà cap ús comercial de les obres.
Aquesta cessió en exclusiva permet l’Ajuntament explotar l’obra, amb exclusió d’altres
persones -inclosa la persona premiada-, i atorgar autoritzacions no exclusives a tercers. Així
mateix atorga legitimació a l’Ajuntament, independentment de la que tingui el cedent, per
reclamar les facultats cedides. La cessió dels drets no impedirà la explotació de la seva obra
reunida en col·lecció escollida o complerta, d’acord amb el que preveu la Llei de Propietat
Intel·lectual.
La resta d’obres es retornaran als seus autors els quals podran retirar les obres amb
presentació prèvia del corresponent rebut, en el termini que s’estableixi en la convocatòria.
Sobre totes aquelles obres que no siguin retirades en el termini establert s’entendrà que els
seus autors renuncien als seus drets i l’Ajuntament en podrà disposar lliurement.
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3.5.3 Característiques i requisits
L’autoria de l’obra ha de ser individual.

Data 17-1-2020

3.5.2. Categories
El concurs de Pintura Ràpida està integrat per les següents categories:
 Categoria Adults: per artistes a partir de 18 anys.
 Categoria Jove: per artistes de 12 a 17 anys.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El concurs de Pintura Ràpida té per finalitat incentivar la participació artística.

B

Els carrers esdevenen aparadors de la vitalitat artística del municipi fomentant l’art efímer en
la seva vessant individual convertint així l’espai públic en un lloc d’interacció.

A

El Concurs de Pintura Ràpida és una activitat artística i tradicional de la programació de la
Festa Major del municipi d’Esparreguera que transforma l’espai públic de la vila en un
escenari perquè els artistes surtin al carrer buscant la inspiració per la creació de les seves
obres aproximant així la tècnica pictòrica als vilatans.

El tema serà lliure però s’haurà d’ajustar obligatòriament als límits de la vila d’Esparreguera i
al seu terme en tots els aspectes i enfocament.

A

La tècnica pictòrica i el procediment per a l’execució de l’obra són lliures.

3.5.4 Presentació
El termini de presentació de les inscripcions comença a partir de l’endemà de la publicació de
la convocatòria en el BOPB i en el termini que s’estableixi en la mateixa.
En el cas de menors de 14 anys la sol·licitud de participació l’haurà de realitzar el pare/mare
o tutor legal en representació del menor.
3.5.5. Òrgan de valoració
La valoració de les obres les farà el jurat el qual estarà integrat per 5 persones i exercirà de
president/a el/la regidor/a de l’àmbit de gestió atorgant o persona en qui delegui.
La composició del jurat haurà de tenir en compte la paritat de gènere i, en la mesura que sigui
possible, la diversitat generacional.
La decisió del jurat serà inapel·lable i es formalitzarà en una acta signada pels membres que
el composin.
Les deliberacions s’adoptaran per majoria simple, i el president/a tindrà vot de qualitat en cas
d’empat.
El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis.
L’Ajuntament resoldrà el procés d’atorgament de premis a proposta del jurat.

Pàg. 14-15
CVE 2020000905

El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.

Data 17-1-2020

En el moment de la inscripció el suport serà segellat i numerat. La butlleta d’inscripció és
numerarà igual que l’obra i es retornarà a l’autor en el moment en que dipositi la seva pintura;
aquesta butlleta equivaldrà al rebut per retirar-la. Cada participant podrà segellar un màxim d’
un suport.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les mides de les obres seran lliures.

https://bop.diba.cat

Cada obra només tindrà opció a un premi.

B

El jurat, o en última instància, el/la regidor/a delegat de l’àmbit de gestió atorgant o persona
en qui delegui, resoldrà qualsevol circumstància no prevista.
3.5.6 Premis
Tots els premis seran assumits per la Regidoria de l’àmbit de gestió atorgant.
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La participació en el concurs implica que els sol·licitants autoritzen a l’Ajuntament a
comprovar que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social i amb la Hisenda Municipal, per a la qual cosa no requerirà de l’aportació de cap
documentació per part de l’interessat.
Per l’exercici 2020 els premis estan valorats amb un import global de 2.000,00€, dels quals
1.000,00€ a càrrec de la partida pressupostària 210-334-48020 i 1.000,00€ a càrrec de la
partida pressupostària 210-334-2269904. Aquest import pot ser objecte d’actualització en els
exercicis posteriors, no obstant el seu import màxim no podrà excedir del límit de la
consignació pressupostària vigent en l’any de la convocatòria.
L’Ajuntament es reserva la facultat de no esgotar la partida pressupostaria.

https://bop.diba.cat
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B

El lliurament de premis es durà a terme el dia i hora indicat a la convocatòria.

CVE 2020000905

El pagament dels premis s’efectuarà mitjançant transferència bancària i en el termini
legalment establert. A tals efectes es requerirà als guanyadors que faciliti a l’Ajuntament el
model normalitzat de transferència bancària i d’alta de tercers.

Data 17-1-2020

Categoria Jove:
 Primer premi: lot de productes artístics.
 Segon premi: lot de productes artístics.
 Tercer premi: lot de productes artístics.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Categoria Adults:
 Primer premi: Disposició dinerària
 Segon premi: Disposició dinerària
 Tercer premi: Disposició dinerària

A

Els premis consistiran en:

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 Esparreguera (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

