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CONVOCATÒRIA I LES BASES PEL DISSENY DEL CARTELL DE XXIXª FIRA 
D'HERBES REMEIERES DE VILANOVA DE SAU 2020. 
 
Atesa l’especificitat d’aquesta convocatòria i d’acord amb el que estableix l’article 
23.2.a) de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les bases del 
concurs s’inclouen a la pròpia convocatòria, d’acord amb el següent contingut: 
 
BASES DEL CONCURS DE DISSENY DEL CARTELL DE LA XXIX FIRA D’HERBES 
REMEIERES DE VILANOVA DE SAU PER A L’ANY 2020 

 
1. Objecte 

 
L’Ajuntament de Vilanova de Sau convoca anualment un concurs per crear un cartell 
per la Fira d’Herbes Remeieres; l’obra ha de fer referència a elements propis d’aquesta 
fira. 
 
La Fira d’herbes té lloc el primer diumenge de juny i es realitza en els carrers i places 
del poble de Vilanova de Sau. Aquesta consta de parades d'herbes medicinals, 
productes artesans i demostracions d'oficis. També es realitzen conferències, 
exposicions i concursos on els visitants hi poden participar. 
 
En les obres presentades a concurs, haurà de figurar l’eslògan “XXIXª Fira d’Herbes 
Remeieres de Vilanova de Sau” i “7 de Juny 2020”. 
 
2. Requisits que han de reunir els participants 
 
La participació a aquest concurs és oberta a totes les persones que vulguin presentar 
les seves obres, sense límit d’edat. 
 
3. Documentació a aportar (Treballs) 
 
Els cartells presentats en aquest concurs hauran de ser originals, inèdits i no podran 
ser adaptacions o modificacions d’obres anteriors. Així mateix, no podran haver estat 
presentats o premiats en cap altre certamen. Els participants es responsabilitzen que 
no hi hagin vulnerats drets de tercers en les seves obres i seran responsables de 
qualsevol reclamació per autoria o plagi. 
 
En el cartell hi haurà de constar l’escut de l’Ajuntament de Vilanova de Sau ( si no en 
disposeu, cal reservar l’espai i indicar-ho) 
 
El format dels cartells serà vertical en format DIN A3 de 29,7 cm d’ample x 42 cm d’alt.  
 
El cartell es pot fer amb qualsevol tècnica (dibuix, pintura, disseny assistit per 
ordinador, collage, etc.).  
 
La persona guanyadora haurà de presentar l’arxiu en format digital i un arxiu en format 
PDF que no excedeixi els 3 MB, per tal de facilitar-ne la difusió electrònica i haurà de 
realitzar, si s’escau, les modificacions necessàries per a facilitar-ne la impressió. 
 
Les obres s’han de presentar dins el termini indicat a la convocatòria al registre de 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau, situat al Passeig J. Verdaguer, 7 08519 de Vilanova 
de Sau , en horari de 9:15 a 14:00 hores de dilluns a divendres. 
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Al cartell s’hi acompanyarà un sobre tancat en què hi contaran les següents dades: 
 
1. Nom i cognoms. 
2. Adreça. 
3. Telèfon. 
4. Data de naixement. 
 
La presentació de la sol·licitud, implica l’autorització de la persona, entitat interessada 
o grup de persones perquè l’Ajuntament obtingui de forma directa i per mitjans 
telemàtics certificacions de l’Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat 
Social, Direcció General de cadastre, Institut Nacional de la Seguretat Social, Servei 
d’Ocupació de Catalunya, així com d’altres Administracions, relatius al compliment de 
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i compliment de requisits exigits.  
 
4. Selecció de l’obra guanyadora 
 
L’elecció és farà mitjançant un procés de participació ciutadana. L’Ajuntament es 
reserva la potestat, si és necessari, de seleccionar prèviament els dissenys admesos a 
concurs, i també es reserva el dret de resoldre imprevistos. Així com també tindrà cura 
de les obres presentades, però no es fa responsable de la seva integritat en cas de 
danys fortuïts i/o involuntaris. 
 
L’obtenció del premi comporta la cessió dels drets d'explotació referits a reproducció, 
distribució, comunicació i transformació, per a qualsevol país del món i en qualsevol 
modalitat de transmissió, d'explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els 
audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc., incloent-hi també la 
cessió d’aquests drets a tercers. L'obra no podrà participar a cap més certamen. 
 
El dret de transformació s'entén per al seu tractament informàtic en l'elaboració 
d'instruments de descripció i en cap cas suposarà l'alteració del material original. 
 
Aquesta cessió en exclusiva dels drets d'explotació esmentats a l'apartat anterior 
s'entendran amb caràcter indefinit 
 
5. Import dels premis 
Al concurs hi haurà un únic guanyador que rebrà 200 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 4311 48015 del pressupost del 2020 
 
 
6. Termini de presentació 
El termini de presentació dels treballs s’iniciarà el dia següent a la publicació d’aquesta 
convocatòria al diari oficial i finalitzarà divendres 31 de març de 2020. 
 
Finalitzat aquest termini no s’acceptaran més obres. 
 
7. Incidències 
Qualsevol incidència no prevista en les bases serà resolta per l’Ajuntament. 
 
8. Recursos 
La resolució per la qual es faci públic l’atorgament dels premis del certamen posa fi a 
la via administrativa. Contra aquesta es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant la jurisdicció competent, en el termini d’un mes a comptar de del 
dia següent a la seva notificació o publicació al taulell d’edictes de l’Ajuntament. 
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Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau en el termini d’un mes a comptar de del dia següent a 
la seva notificació o publicació. 
 
Contra l’acte d’aprovació d’aquestes bases específiques i convocatòria, que posa fi a 
la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació. 
 
9. Forma de justificació 
 
La subvenció atorgades en base a aquesta convocatòria , haurà de justificar-se en la 
seva totalitat. Aquesta justificació es farà mitjançant l’aportació de la documentació 
següent: 
 

- Rebut signat. 
- Còpia de DNI del guanyador, en cas de ser menor còpia del DNI del 

pare/mare/tutor/a. 
- Document acreditatiu del compte bancari on s’ha de fer efectiu el pagament. 

 
10. Mitjans de comunicació o publicació 
 
En compliment del que es disposa en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el text de la convocatòria i la informació requerida 
en el punt 8 d’aquest article seran comunicats a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS). La BDNS donarà trasllat al BOP de Barcelona de l’extracte de la 
convocatòria perquè sigui publicada. 
 
L’entrada en vigor de la convocatòria serà a partir del dia següent al de la publicació 
de l’extracte de la mateixa. 
 
Es garanteix la total confidencialitat en relació a les sol·licituds efectuades en aquest 
àmbit a l’Ajuntament, que seran utilitzades estrictament per a les finalitats per a les 
quals han estat facilitades i dins del marc establert per la 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades. 
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