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BASES DEL CONCURS DE LA IMATGE DE LA FESTA MAJOR DE  PALAMÓS 
2014 

 
1. Objecte  

Constitueixen l’objecte de les presents bases fitxar les condicions que han de regir el 
concurs de la imatge de la Festa Major de Palamós 2014, que serà utilitzada a la 
portada de la revista de Festa Major, en les comunicacions fetes per part de 
l’Ajuntament de Palamós i en tota la difusió de la Festa Major.  
 

2. Participació  
Podrà participar en el concurs qualsevol persona física i jurídica de la Unió Europea o 
estrangers que no formin part d’aquesta amb permís de residència. No podran 
participar els membres del jurat, ni les persones que mantinguin relacions de parentiu o 
altres circumstàncies que puguin donar lloc a causa d’ abstenció dels membres del 
jurat. Cada participant només podrà presentar una proposta al concurs. 
 
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les bases i l’autorització 
a l’Ajuntament de l’exposició de les obres i la seva difusió  a la seva pàgina web.  
 

3. Lloc i termini de presentació  
Cal presentar els treballs en format digital (pdf) al Centre Cultural La Gorga (C/ Ave 
Maria núm. 3 de Palamós. Telèfon 972 602 330), els dies laborables de les 9 a les 16 
hores. També es poden lliurar a l’adreça de correu electrònic (amb acusament de rebut) 
sandra.mateu@palamos.cat.  
 
Els treball que es lliuren presencialment, han d’anar acompanyats d’un sobre tancat 
amb un pseudònim escrit al davant. A l’interior del sobre hi ha de constar les dades del 
participant: nom i cognoms, adreça, telèfon, edat i un correu electrònic de contacte.  
 
En els treballs lliurats mitjançant correu electrònic, aquestes dades han de constar en el 
cos del missatge. La persona que rep els missatges no formarà part del jurat.  
 
El termini de lliurament finalitzarà el dial 23 de març de 2014 a les 22 h.  
 

4. Contingut de les obres  
Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites. En la imatge hi haurà de 
figurar (en l’ordre i distribució que es vulgui): 
FESTA MAJOR 
PALAMÓS  
JUNY 2014 
 

5. Tècniques i format  
Es podrà fer ús de la tècnica que es consideri més adequada: il•lustració, pintura, 
collages, disseny gràfic, etc. La tècnica és lliure, però ha de ser entregada en format 
digital (pdf) i apta per la seva reproducció en quadricromia. 
 
La imatge serà reproduïda en la portada de la revista. Les mides són 29,6 cm d’alt x 21 
cm d’ample. 
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Es pot entregar el material en baixa resolució. Es sol·licitarà major qualitat al treball 
guanyador.  

 
6. El Jurat  

El Jurat qualificador d’aquest premi estarà format per: la regidora de Cultura, la tècnica 
de Cultura, la tècnica de Patrimoni, el cap de Premsa i el tècnic de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós.   
 

7. Criteris de valoració del concurs 
El Jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració de les propostes: 
- l'originalitat 
- la creativitat 
- la qualitat 
- la inclusió d’elements vinculats a la festa i/o a Palamós 
 

8. Publicitat de la convocatòria  
Es donarà publicitat mitjançant anuncis al taulell d’edictes de la Corporació i a la seu 
electrònica de l’Ajuntament, en els mitjans de comunicació locals i qualsevol altra forma 
que s’estimi procedent. 
 

9. Anunci del resultat del Concurs  
El resultat es farà públic el dia 27 de març de 2013. El guanyador rebrà una trucada 
telefònica i el resultat es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palamós 
(http://seu.palamos.cat). 
 

10. Premi  
L’Ajuntament atorgarà un únic premi per al guanyador del concurs que consistirà en 
250 €.Els premi estarà sotmès a la retenció fiscal pertinent. 
 

11. Drets i difusió  
L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Palamós, cedint l’autor en 
exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, totalment o en qualsevol modalitat, 
mides o suport, així com la seva utilització per a la difusió publicitària. 
 
L’Ajuntament de Palamós es reserva el dret a realitzar les modificacions necessàries 
per a la seva adaptació als suports, tècniques i mides que calguin. 
 

12. Exposició de les Obres  
Es publicaran al web de l’Ajuntament de Palamós tots els cartells presentats 
(www.palamos.cat).  

 


