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BASES ESPECÍFIQUES DELS PREMIS DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA FIRA 
VERD DE CARME 2018. 
Article 1. Objecte.  
L’objecte d’aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió 
dels Premis del concurs de pintura ràpida de la Fira verd d’enguany .  
Amb l’organització d’aquests premis es vol fomentar la creativitat de la ciutadania envers 
la pintura amb motiu de la celebració al nostre poble de la Fira Verd, festa dedicada 
principalment a la floristeria, jardineria, herbes aromàtiques i remeieres. S’hi aplega la 
mostra d’artesania d’arreu dels Països Catalans i també mostra l’exhibició d’antics oficis, 
com filadora de fus manual, filadora de roda mecànica, teixidora, trementinaire i 
cistellaire.  
La convocatòria determinarà el tema del concurs, les diferents categories, els criteris 
que seran objecte de valoració per part del jurat, la composició del jurat i els imports dels 
premis i altres aspectes tècnics.  
Article 2. Procediment.  
El procediment de concessió dels Premis es gestionarà a través de convocatòria que 
s’ajustarà als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i 
no discriminació.  
Article 3.Participants  
Les persones participants han de ser majors de 16 anys.  
Article 4. Sol·licituds de participació en el concurs de fotografia Fira Verd. 
Les sol·licituds d’inscripció i el segellament a les teles es farà a la parada de l’Ajuntament 
de Carme el dia de la Fira Verd entre les 8.00 i les 9.00. 
També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.  
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació 
de les normes que la regulen.  
Article 5. Òrgans competents del procediment i jurat.  
5.1. L’òrgan responsable de l’aprovació d’aquetes bases i de la posterior resolució 
d’atorgament dels premis, serà l’Alcaldia.  
La concessió dels premis a proposta del Jurat, en determinarà els/les participants 
guanyadors/es, els premis i imports concedits, així com relació de les sol·licituds 
excloses.  
5.2. L’òrgan responsable de la convocatòria derivada d’aquestes bases, serà 
l’Alcaldessa.  
5.3. La Secció de Cultura i Festes garantirà que ni el material facilitat per a la valoració, 
ni en la documentació facilitada per a les deliberacions del Jurat hi hagi dades referides 
a l’autoria dels mateixos. Els participants en el concurs no podran estampar la seva firma 
en la obra fins que el Jurat no hagi deliberat, a efectes de garantir la seva imparcialitat. 
5.4. La valoració de les presentacions anirà a càrrec d’un Jurat, qui farà la proposta a 
d’atorgament a l’Alcaldia. 
El jurat estarà integrat per :  
La Presidència del Jurat serà la Regidora de l'Àrea de Cultura o la persona en qui 
delegui. La resta de la composició del Jurat es determinarà en la convocatòria. 
Les funcions de secretari/a del Jurat serà exercida per el Regidor d’esports i Joventut.  
El jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases, podent, fins i tot, 
declarar deserts alguns dels premis.  
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Correspondrà al Jurat emetre la proposta de guanyadors/res, que elevarà a l’Alcaldia, 
que resoldrà l’atorgament dels Premis.  
Si no compleix amb els requeriments assenyalats en els punts anteriors, el material 
presentat a concurs s’exclourà i no passarà a votació del Jurat.  
Article 6.- Criteris de valoració de les presentacions  
La proposta del jurat de participants premiats a l’òrgan competent per a resoldre 
l’atorgament dels mateixos, es basarà únicament en els criteris fixats en la convocatòria.  
6.1. El Jurat només valorarà els materials, temàtiques concretes i els criteris establerts 
en cada convocatòria anual.  
6.2. El Jurat després d’un procés de deliberació procedirà a valorar les obres 
presentades que acompleixin amb tots els requeriments. El resultat de les deliberacions 
conclouran amb una valoració que puntuarà de 0 a 10 la proposta de cada participant, 
tenint en compte:  
La temàtica 
L’originalitat  
Qualitat tècnica de la presentació de l’obra  
La qualitat artística de l’obra presentada  
Article 7. Import dels Premis concurs de fotografia Sant Jordi  
7.1. Les categories i els imports dels premis seran els establerts a les convocatòria 
corresponent.  
7.2 El pagament o lliurament dels premis es farà mitjançant taló a nom del beneficiari.  
Article 8. Difusió  
Sempre, en qualsevol cas, els participants autoritzen a l’ajuntament de Carme a fer-ne 
tota la difusió que consideri necessària.  
Article 9. Règim jurídic  
Atesa la tipologia dels premis, aquests no requeriran presentació, per part del beneficiari, 
de justificació de despeses econòmiques.  
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.  
 
Carme, 23 d’abril de 2018  
L’alcaldessa 

 


