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Número de registre 5160

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Edicte relatiu a les Bases per a la concessió de premis d’Il·lustració del Consell Comarcal del Segrià

Bases premis il·lustració del Segrià.

El Ple del Consell Comarcal del Segrià, en sessió ordinària de 7 d’agost de 2020, ha aprovat les Bases per a
la concessió de premis d’Il·lustració del Consell Comarcal del Segrià que es transcriuen tot seguit:

1a. Objecte i règim jurídic
L’objecte d’aquestes Bases és regular el Premi d’Il·lustració del Segrià, que organitza el Consell Comarcal
del Segrià amb els següents objectius:
- Premiar i donar a conèixer la il·lustració en totes les seves àrees d’aplicació.

- Fomentar els valors de la il·lustració com a mitjà expressiu i eina de comunicació.

- Donar visibilitat als autors i autores de la il·lustració gràfica de les Terres de Ponent.

- Descobrir nous talents en l’art de la il·lustració entre el col·lectiu juvenil.

En  allò  que  no  disposen  aquestes  Bases,  s’aplicaran  amb  caràcter  supletori  les  disposicions  legals  i
reglamentàries  vigents  que  regulen  l’activitat  de  les  administracions  públiques  i,  en  concret,  el  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals així com
les  qüestions  relatives  al  procediment  que  resultin  d’aplicació  de  conformitat  amb  la  Llei  39/2015  d’1
d’octubre,  de  procediment  administratiu  comú  de  les  Administracions  Públiques,  així  com  les  Bases
d’execució del pressupost comarcal, que resultin d’aplicació.

2a. Persones destinatàries i categories
Poden participar-hi  totes les persones residents a la Unió Europea que el  dia de finalització del  termini
d’inscripció al certamen tinguin complerts 16 anys.

S’estableixen 2 categories: absoluta i jove. En el moment de presentar-se al concurs, cal seleccionar la
categoria en funció al criteri següent:
- Categoria absoluta: oberta a totes les persones que en el dia de finiment de la convocatòria hagin complert
25 anys.

- Categoria jove: exclusiva per a persones joves de 16 a 24 anys d’edat. Les persones que optin per aquesta
categoria no han d’haver complert els 25 anys en el dia de finiment de la convocatòria.

3a. Característiques de les obres
Les il·lustracions que es presentin a aquest Premi hauran de complir els següents requisits:
- Els originals han de ser inèdits, no premiats en cap altra convocatòria i signats per un únic autor o i autora.

- Les il·lustracions podran ser de qualsevol estil o tècnica sempre que siguin reproduïbles.

- La temàtica de les il·lustracions ha de correspondre a aquella que determini la convocatòria.

4a. Convocatòria del concurs
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Per Decret de Presidència s’aprovaran les corresponents convocatòries del Premi, en què es concretaran
els aspectes següents:
- Anualitat o període que comprendrà la convocatòria.

- Lloc de realització.

- L’import del Premi i de l’accèssit de cada una de les categories, si s’escau, que es fixarà d’acord amb la
consignació pressupostària prèviament assignada per aquest concepte.

- Termini i forma de presentació de les obres.

- Composició del Jurat i designació de la persona que exercirà la secretaria del Jurat, que no en formarà part
i actuarà amb veu però sense vot.

- Qualsevol altra dada o element necessari per a la concreció de les condicions de presentació

5a. Condicions de presentació
5.1. Cada persona podrà presentar entre una i dos il·lustracions per categoria.

5.2. Les il·lustracions que es presentin a la convocatòria, tant si són d’una tècnica tradicional com digital,
hauran de presentar-se en el suport següent:
El suport serà sobre cartró blanc de 30x 40 cm. La mida de les il·lustració és lliure. El cartró ha de portar, al
revers, el títol amb el qual es presenta la il·lustració . No ha de contenir , en cap cas, la identificació de
l’autor/a

La il·lustració ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat on consti:
- A la part exterior del sobre: la categoria en què es participa (absoluta o jove), el títol de la il·lustració o
il·lustracions presentades.

- A l’interior del sobre una plica on consti: nom i cognoms, fotocòpia DNI/NIE/passaport, adreça i població,
telèfon de contacte, adreça de correu electrònic de contacte i breu ressenya biogràfica.

En els casos en què un mateix autor/a presenti més d’una il·lustració, únicament ha de trametre un sobre on
consti el títol de cadascuna de les obres lliurades, juntament amb la informació de contacte a l’interior.

6a. Lloc de presentació
- Les il·lustracions poden presentar-se a la seu del Consell Comarcal del Segrià , o bé per correu certificat
(carrer del Canyeret, 12, 25007 Lleida ). En ambdós casos embalades i resguardades per evitar possibles
desperfectes.

-  En el  cas que s’enviïn per correu certificat ,  s’accepta com a data vàlida la consignada pel servei  de
correus en el  sobre o paquet.  El  Consell  Comarcal  del  Segrià no assumeix cap responsabilitat  per  les
pèrdues o els danys causats durant la tramesa.

- Tots els treballs seran admesos per la secretaria del certamen, la qual en garantirà els drets de custòdia
d’acord amb el procés de deliberació i selecció de les persones guanyadores.

7a. Composició del Jurat
El Jurat està integrat pels membres següents:
- Persones relacionades amb el l món de la il·lustració.
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- Guanyador/a del primer Premi de la categoria absoluta de l’any anterior.

- Tècnics de l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Segrià.

- Un Conseller del Consell Comarcal del Segrià.

El Decret de Convocatòria es podrà afegir als membres anteriors, persones relacionades amb el món de lla
fotografia que es consideri oportunes per la seva trajectòria i coneixement.

8a. Procés i criteris d’avaluació. Resolució del Premi
8.1.  Per  a  la  selecció  de  les  il·lustracions  les  persones  membres  del  Jurat  consideraran  els  aspectes
següents:
- Originalitat i creativitat de l’obra.

- Adequació a la temàtica del Premi.

- Compliment de les Bases del certamen.

- Qualitat artística de l’obra.

- Recursos tècnics emprats en l’obra: composició, traç, color...

- Criteris propis de cada membre del Jurat.

8.2. Resolució del Premi
El Jurat proposarà a la Presidència de l’ens comarcal la resolució del Premi, que aprovarà per Decret. El
Jurat podrà declarar desert el certamen, en totes i cadascuna de les seves categories, si considera que les
il·lustracions presentades no tenen la qualitat suficient. El veredicte del Jurat és inapel·lable.

8.3. Les il·lustracions que no hagin estat ni premiades ni seleccionades restaran durant 30 dies a disposició
dels autors perquè les retirin. Hauran de fer-ho presencialment. Passat aquest termini, les obres que no
hagin estat retirades seran destruïdes.

8.4. La publicació del nom dels guanyadors tindrà lloc durant els dies següents en un acte públic a la seu del
Consell Comarcal del Segrià i s’anunciarà degudament al Web de l’Entitat: www.segria.cat

9a. Drets de reproducció. Exposició itinerant
- Una vegada publicada la resolució del Jurat, es farà una selecció de il·lustracions que s’exposaran de
forma pública  i  itinerant,  amb el  consentiment  previ  sotasignat  dels  autors  i  autores.  Les  il·lustracions
s’identificaran amb el  nom de l’autor i  autora, tal  com estableix la normativa de la propietat intel·lectual
vigent.

- Les il·lustracions seleccionades romandran durant 1 any a disposició del Consell Comarcal del Segrià per a
aquesta finalitat.

-  Els  participants  en  el  concurs  garanteixen  ser  els  autors  i  propietaris  del  treball  que  presenten  i  es
responsabilitzen totalment que no hi ha drets de tercers en les obres presentades, així com de tota possible
reclamació per drets d’imatge. La propietat intel·lectual de les il·lustracions serà en tot moment de l’autor o
autora qui autoritza al Consell Comarcal del Segrià per fer-ne la difusió i exposició als termes que preveuen
aquests Bases.
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10a. Difusió
El Consell Comarcal del Segrià farà difusió del certamen a través del tauler electrònic del Web del Consell
Comarcal  (www.segria.cat),  dels  ajuntaments  de  la  comarca  del  Segrià  i  qualsevol  altre  mitjà  que  es
consideri convenient.

11a. Esmena de la sol·licitud i/o documentació complementària
Si  la  sol·licitud  o  la  documentació  no  reunissin  els  requisits  exigits  en  les  presents  Bases,  el  Consell
Comarcal requerirà a l’interessat per tal que en el termini de 10 dies hàbils, s’esmenin les mancances o
s’acompanyin els documents preceptius, amb indicació que, si no es complís amb el requeriment, se’l tindrà
per desistit de la seva petició, en els termes que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12a. Consideracions finals
El Consell Comarcal del Segrià es reserva els drets d’edició i reproducció dels treballs guanyadors.

En  qualsevol  circumstància,  el  Consell  Comarcal  del  Segrià  garanteix  l’autoria  dels  poemes,  tal  com
estableix la legislació vigent.

El Jurat interpretarà, deliberarà i resoldrà aquestes Bases en les condicions que, extraordinàriament, ho
requereixin. L’acceptació d’aquestes Bases és condició indispensable per participar en el certamen.

Es publica el text íntegre de les Bases en el Butlletí  Oficial de la Província i en el Tauler Electrònic del
Consell  Comarcal,  per  termini  de  20  dies  hàbils,  comptadors  des  de  la  publicació  d’aquest  anunci,
transcorregut  el  qual,  en  cas  que  no  s’hagin  presentat  al·legacions,  es  consideraran  definitivament
aprovades sense necessitat d’ulterior acord.

Lleida, 7 d’agost de 2020
El president, David Masot Florensa
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