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BASES DEL CONCURS DE CARTELLS PER A COMMEMORAR EL DIA 

INTERNACIONAL DE LA DONA   
 

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, l’Ajuntament de 

Massamagrell convoca el X Concurs de Cartells. 

 

PARTICIPANTS: 

 

Podran participar en el concurs, de manera individual o col·lectiva, les i els artistes plàstics 

que ho desitgen o qualsevol altra persona que així ho considere oportú. 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'OBRA: 

 

 Els cartells han de ser originals i inèdits. 

 Els cartells podran ser realitzats mitjançant l’ús de qualsevol tècnica o procediment 

sempre que siga possible la seua reproducció per mitjans tècnics normals. 

En cas de fer l'obra primerament en bastidor o llenç, l'eslògan haurà de dissenyar-se 

de manera  adjunta, no inclòs a l'obra; en aquest cas, s’hauran de lliurar les dues 

obres (l’obra feta en bastidor o llenç i el cartell). 

 Els cartells es compondran d'imatges i de l'eslògan “8 DE MARÇ, dia Internacional de 

la Dona ”.   

 Les dimensions del cartell seran de DIN A3 en disposició vertical. A més, 

preferiblement, el cartell haurà d'anar sobre un suport rígid, ja siga sobre llistó,   

cartó- ploma... 

 El jurat podrà disposar l'exclusió d'aquells treballs l'autor/a, el contingut o la 

presentació dels quals no s'ajusten als requisits anteriors. 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

 

 A l’obra caldrà adjuntar un sobre tancat que contindrà el nom i els cognoms, número 

del DNI, l’adreça de l'autor/a, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon fix 

i/o mòbil.  

A la part exterior del sobre s'escriurà un lema que es repetirà al revers de l'obra. 

No podrà anar-hi signat ni portar cap referència que permeta la identificació de 

l'autoria. 

Aquest sobre es mantindrà tancat fins que s’haja fet la inauguració de l’exposició i es 

faça públic el nom de les persones guanyadores del concurs. 

Després de l’acte s’obriran tots els sobres i es farà públic el nom de totes les persones 

participants i el lloc de procedència, i s’hi afegiran etiquetes identificatives sota 

cadascun dels lemes. 
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 L’obra s’entregarà, a més, en un CD que continga un arxiu amb la imatge que es 

presenta al concurs, i un altre arxiu amb la imatge de l’obra sense l’eslògan del 

concurs, per a facilitar la seua posterior maquetació, en cas de ser-ne la guanyadora.  

 

 

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ  

 

La presentació de les obres podrà fer-se de dues formes: 

- Personalment, al Centre de Servicios Sociales, ubicat al carrer Rafalell, nro. 8 de 

Massamagrell, en horari d’atenció al públic. Es lliurarà a la Sra.  Marise Fonseca 

- Mitjançant correu postal, en què caldrà especificar la informació següent: 

a/    

Assumpte: Concurs de Cartells 

C/ Rafalell, nro. 8  

CP: 46130 – Massamagrell 

 

El termini de presentació de cartells s'iniciarà des de la publicació de les bases en la pàgina 

web de l’Ajuntament, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, dels Serveis Socials i del Centre 

Cultural, i finalitzarà a les 14:00 hores del dia 16 de febrer de 2018. Només seran 

admesos aquells treballs que arriben dins del termini especificat.   

 

PREMI 

 

Se concediran dos PREMIS: 

- Premi del JURAT: sera al millor cartell triat per un jurat expert i estara dotat de 350€. 

- Premi POPULAR: sera al millor cartell triat mitja ant votació popular i estara dotat de 

200€. 

Amdos premis son independents i es faran públics el dia de la inauguració de la exposició 

en un acte institucional. 

 

L’assignació dels premis que es concedeixen en virtut de l'acta del jurat qualificador del 

concurs,  així com de l’acta del recompte de la votació de la participació ciutadana donarà 

lloc a la resolució d’Alcaldia de concessió de premis.  

 

Les persones guanyadores del concurs hauran d’omplir el full de manteniment a tercers així 

com una declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributaries i amb la seguretat social, a l’objecte d’efectuar-los el pagament del premi per a la 

transferència bancària. 

El premi, en el seu cas, esmentat serà objecte de la retenció a què fa referència l'article 

103.7 del Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la 

Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o precepte que el substituïsca. 
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JURAT 

 

El jurat qualificador per a la resolució del concurs serà nomenat a aquests efectes per l'Àrea 

d’Igualtat amb el vistiplau del Sr. alcalde de la localitat. Per tant, les persones que integren 

el jurat seran les següents: el Sr. Vicent Garcés Huerta, llicenciat en Belles Arts; la Sra. 

Maximina de la Fuente Andrés, llicenciada en Belles Arts; la Sra. Carmen Sanz Díaz, 

llicenciada en Belles Arts; la Sra. Inmaculada Valls Gaudisa, gerent del Centre Cultural de 

l’Ajuntament de Massamagrell i llicenciada en Història i el Sr. Tato Muñoz, director de 

l'agència de publicitat VdM de València. Com a jurat en reserva: Sr. Enrique Segarra, 

llicenciat en Belles Arts. 

 

PROCEDIMENT DEL CONCURS: 

 

Les obres seran exposades en el vestíbul del Centre Cultural, des del 19 de febrer al 15 de 

marc. 
 
VOTACIÓ DEL JURAT 
 

Entre els dies 19 –21 de febrer el jurat qualificador seleccionat es reunirà per a emetre el 

seu voto. 

El jurat examinarà les obres, d’acord amb el seu valor representatiu del significat del Dia 

Internacional de la Dona, segons els criteris que tot seguit es defineixen (valor màxim10 

punts):  valor creatiu i innovador (fins a 5 punts) i qualitat artística i tècnica (fins a 5 punts). 

 

Cada membre del jurat triarà, de manera individual, entre totes les obres exposades, per 

ordre decreixent, de major a menor, 5 obres, d’acord amb les preferències i atenent als 

criteris adés esmentats. Per tant, a l’obra triada en 1r lloc s’atorgarà un valor de 5 punts i, 

així successivament, en sentit decreixent, fins el 5é lloc, el valor del qual serà d’1 punt. 

 

Del recompte de la votació dels membres del jurat s’obtindrà l’obra que rebrà el PREMI 

DEL JURAT.  
 

VOTACIÓ POPULAR: 

 

Des del dia 22 de febrer fins el dia 2 de març inclosos, totes les persones que ho desitgen 

podran votar de la manera següent: 

- El mínim d’edat per a poder votar és de 14 anys, i serà obligatori presentar-hi el DNI. 

- Cada persona podrà votar un màxim de 3 obres. 

- S’ha d’escriure el lema de les obres triades a la papereta que es facilitarà a la 

consergeria del Centre Cultural. 

- La papereta serà dipositada en una urna davant la persona autoritzada per a 

l’objectiu esmentat. 

- Cada persona que vote haurà de ser registrada amb el seu nom, cognoms i 

DNI. Només s’hi podrà votar una vegada. 
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El dia 5 de març, a les 9:00 h, s’obrirà l’urna i, davant de la secretària del concurs, Sra. 

Carmen Tamarit Riera, es farà el recompte de les votacions fetes per la participació 

ciutadana; aquesta votació es realitzarà a portes obertes. Del recompte d’aquesta votació, 

s’obtindrà l’obra que rebrà el PREMI POPULAR. 

 

En cas que hi haja empat entre dues obres, serà el jurat qui delibere la resolució final. 

 

La resolució de les dos obres guanyadores, es farà públic en un acte institucional, el dia 6 

de marc de 2018 a les 2013h, al vestíbul del Centre Cultural, en  el qual es lliuraran els 

premis. 

 

El dia de la inauguració i del lliurament dels premis, es requereix la presència de les 

persones que hi hagen participat per a fer-ne efectiu el lliurament. En cas de no poder 

acudir-hi, el premi pot recollir-lo algú en representació de la persona participant. 

 

  

EXHIBICIÓ DELS CARTELLS 
 

Els treballs participants romandran exposats fins el dia 15 de març al Centre Cultural de  

Massamagrell. 
 

DRETS SOBRE ELS CARTELLS 

 

Després del veredicte, el treball original guanyador i els treballs premiats passaran a ser 

propietat de l'Ajuntament de Massamagrell, el qual podrà fer l’ús i les modificacions del 

cartell que considere pertinents en col·laboració amb la persona guanyadora. 

 

Els treballs no premiats podran recollir-se al Centre Cultural, des del dia 21 de març fins el 

30 d’abril, en horari d’oficines. En cas que no hi siguen recollits passaran a ser propietat de 

l'Ajuntament.  

 

La participació en el concurs comporta l'acceptació i el compliment rigorós de tot allò 

estipula en les bases.  

 

 

Massamagrell, 9 de gener de 2018 

 

 

REGIDORA D’IGUALTAT 

Josefina Sepúlveda Molina 
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