
 

X concurs de Cartells de la Festa Major d’Alella

 

1. Objectiu 

 

L’Ajuntament d’Alella convoca aquest concurs per tal de proveïr-se del cartell de la Festa Major 

d’Alella 2019. El concurs es durà a terme en el marc de la promoció cultural i artística, i amb la 
finalitat de fomentar la implicació ciutadana en la festivitat del poble. 
 

 

2. Objecte de la convocatòria. 

 

La convocatòria té l’objecte de propiciar la participació de dissenyadors i dissenyadores en la 

creació del cartell de la Festa Major de Sant Feliu 2019. 
 

 

3. Participants 

 

La participació és oberta tant a professionals com a artistes novells, de forma individual o 
col·lectiva. 

El participant s'haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap deute amb 

l'Ajuntament d'Alella. 

 

 

4. Requisits 

 

Podrà ser presentada al concurs qualsevol obra que s'ajusti a l'objecte de la convocatòria i que, 
a criteri del jurat, compleixi amb els següents requisits: 

 
El tema del cartell és lliure, però es valorarà positivament que la creació artística faci ús de 

motius o imatges que puguin associar-se al poble d'Alella i a aspectes representatius de la 
Festa Major del poble. 

 

El disseny ha de ser vertical, en tamany DIN3 (42 cm d’alt x 29,7 cm. d’ample).  
 

El disseny es podrà realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la 
impressió en quatre tintes. Tanmateix, no s'admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni 

relleus i/o volums enganxats. 
 

- L'obra ha d'incloure necessàriament el text: "Festa Major de Sant Feliu d´Alella 
2019, del 31 de juliol al 4 d’agost" i el logotip de l’Ajuntament (podeu 

descarregar-lo a www.alella.cat/identitatcorporativa). 
 

- No s'admetrà a concurs cap obra que, a criteri del jurat, inclogui o representi 
continguts discriminatoris o vexatoris. 

 
- Les obres presentades a concurs que no reuneixin els requisits anteriors no 

seran admeses a concurs. 
  

http://www.alella.cat/identitatcorporativa


 

 

5. Procediment per concursar i documentació a presentar 

 

- No s’acceptaran més de 2 propostes per persona. 

 
- La presentació de la proposta s’ha de fer en suport paper sobre una base rígida i 

en format digital (Illustrator, Indesign, TIF o JPG, a tamany DinA3 a 300 ppp).  
 

- Les obres no aniran signades. Tant al dors de la proposta com a l’embolcall, s’hi 
ha d’especificar un lema amb el qual es distingirà l’autor. S’adjuntarà un sobre 

tancat on s’indicarà el lema. Dins del sobre hi haurà el nom i cognoms de 
l'autor/a, dades de contacte (adreça, número de telèfon, el correu electrònic), 

fotocòpia del DNI, NIE, passaport o permís de residència. 
 

- Si l'autor/a és menor de 18 anys: autorització paterna o materna, o del tutor/a 
legal, i fotocòpia del document acreditatiu de la persona que signa 

l'autorització. 
 

 

6. Termini  

 
Data límit de presentació de les propostes: 23 de maig de 2019, a les 20h. 
 

 

7. Lloc de presentació de les propostes 

 

Centre Cultural Can Lleonart 

Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Alella 
Plaça dels Germans Lleonart, 1 

De dilluns a divendres, de 8.30 a 13 h, i de dilluns a dijous, de 16 a 20 h  
El participant rebrà un document conforme ha lliurat la proposta per al concurs. Aquest 

document servirà per recollir l’obra en cas que no hagi estat guanyadora. 
 

 

8. Criteris de puntuació

La puntuació màxima que podrà rebre un projecte serà de 10 punts; 6 provinents del jurat i 4 

de la votació popular. En una primera fase, el tècnic/a de l’àrea de Comunicació farà una 
preselecció de totes les obres que compleixin els requisits tècnics i aquestes passaran a ser 

avaluades pel jurat i el vot popular. Així, la suma de la puntuació del jurat i del vot popular 
determinarà l’obra guanyadora del concurs. 

 
 

9. El jurat 

 

El jurat estarà format pel Regidor/a de Cultura i Festes populars, un/a membre de l'àrea de 
Comunicació de l’Ajuntament d’Alella, un/a representant de la Comissió de Festes i per un/a 

dissenyador/a o professional de disciplines properes al món del disseny. Cap dels membres del 
jurat podrà participar en el concurs de l’edició actual. A la sessió de deliberació també hi 

assistirà una persona que treballa a l’àrea de festes de l’Ajuntament d'Alella que actuarà com a 
Secretària del jurat, amb veu però sense vot. 



 

 

El jurat farà servir el següent barem de puntuació i criteris:  

 

-  Creativitat i originalitat de la proposta (fins a 40 punts)  

-  Adequació a la temàtica festiva d’Alella (fins a 40 punts)  
-  Versatilitat per adaptar la imatge a diferents formats (fins a 20 punts)   

 
Total màxim de 100 punts. Aquests 100 punts equivaldran als 6 punts que, com a màxim, podrà 

atorgar el jurat. 
 

 

10. Votació popular 

 

Les propostes seran exposades físicament a Can Lleonart i virtualment a través de la pàgina 
web i els comptes de l’Ajuntament a Facebook i Twitter. Les persones podran emetre el seu vot 

de manera online. A Can Lleonart s’habilitarà un suport virtual per a facilitar la votació. Al 
projecte més votat se li atorgaran 4 punts, el projecte que quedi en segon lloc 3 punts, en 

tercer lloc 2 punts i en quart lloc 1 punt. 

El període de votació popular s’obre el 27 de maig de 2019 i finalitza el 5 de juny de 2019. 
 

 
11. Veredicte 

 
- El resultat de la votació popular es farà públic el divendres 7 de juny, a la web de 

l’Ajuntament. 
 

- Les propostes no premiades es podran recollir al mateix lloc de presentació fins al 19 de 
juliol. Un cop passat aquest termini, l’Ajuntament d’Alella no es farà responsable dels projectes 

que no hagin estat retirats. 

 

 

12. Premis 

 
Hi haurà un únic premi valorat en 500 euros subjecte a les retencions fiscals corresponents. 
 

 

13. Drets d’autor 

 

- Les persones participants assumeixen l'autoria i originalitat de les obres i es comprometen a 

no presentar materials que no tinguin drets d'ús degudament acreditats. L'organització no es 
farà responsable de la utilització inadequada dels drets de la propietat intel·lectual dels 

autors/es de les obres. 
 

-El guanyador/a cedirà a l’Ajuntament d’Alella els drets de reproducció, distribució i 
comunicació pública sobre la imatge, el qual la utilitzarà per promoure la Festa Major i fer-ne 

publicitat en el format o el suport que consideri oportú. Així mateix l’Ajuntament d’Alella podrà 
fer les modificacions gràfiques necessàries per adequar el projecte guanyador als diferents 

suports de comunicació.  

 

 



 

DIPOSICIONS FINALS 

 

- La participació al concurs suposa l’acceptació de les presents bases. 
 

- Els aspectes no previstos o regulats per les presents bases, així com la seva 
interpretació en cas de dubtes o altres qüestions, seran resolts exclusivament pel 

Jurat, i els seus acords tindran la presumpció d'interpretació autèntica de les presents 
bases. 

 

 

Per a més informació 

 

Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Alella 

Plaça dels Germans Lleonart, 1 
Tel. 93 540 40 24 

De dilluns a divendres de 8 a 14 h, i de dilluns a dijous de 16 a 20 h. 
 

 


