El Ple de l’Ajuntament, en sessió plenària del 25 de juliol de 2022, va acordar l’aprovació
inicial de les bases reguladores especifiques del concurs de pintura ràpida de l’Ajuntament
de Corçà en règim de concurrència competitiva.
D’acord a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmeten a informació
pública pel termini de 20 dies a l’efecte que puguin haver-hi al·legacions, amb la previsió que
si no se’n presenten, les bases es consideraran aprovades definitivament.

Bases reguladora del “Premi de Pintura Ràpida de l’Ajuntament de Corçà”
Primer. Objecte de les bases
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de diferents premis amb
motiu de la celebració del “Premi de Pintura Ràpida” que organitza l’Ajuntament
de Corçà.
L’àmbit competencial per impulsar aquesta subvenció s’estableix a l’article
25.2.m relatiu a promoció de la cultura.
Segon. Procediment de concessió
El procediment de concessió dels diferents premis recollits en aquestes bases
estarà sotmès a concurrència competitiva.
Tercer. Requisits formals de les obres
Per poder participar al concurs, serà indispensable reunir els següents requisits:
1. Només s’admet una obra per participant.
2. La tècnica i l’estil de les obres seran de lliure elecció.
3. Les obres tindran una dimensió mínima de 25 x 25 cm.
4. Les obres sobre tela es presentaran muntades en bastidor sense cap
mena de marc ni protecció.
5. Les obres sobre paper es presentaran sobre suport lleuger, de cartró o de
tàblex, sense cap mena de marc ni protecció.
6. No s’estableix una temàtica concreta, l’únic requisit es que les obres
estiguin directament relacionades amb el terme municipal de l’Ajuntament
de Corçà.
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EDICTE D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER AL CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA DE L’AJUNTAMENT DE CORÇÀ.

7. Les obres s’hauran de presentar acabades i signades en la part inferior
dreta de l’anvers.
Quart. Participants i categories
Podran participar totes aquelles persones físiques que ho desitgin en les
següents categories:
-

Infantil: Aquelles persones que no reuneixin les condicions de les
categories juvenil o adults.

-

Juvenil: Aquelles persones que amb anterioritat a formalitzar la inscripció
siguin majors de 9 anys i menor de 18.

-

Adults: Aquelles persones que amb anterioritat a formalitzar la inscripció
al concurs siguin majors de 18 anys.

Cinquè. Presentació i inscripció i registre de les obres
Les persones participants en el concurs, presentaran la seva inscripció segons el
model que disposaran, el dia i hora que consta al punt sisè d’aquestes bases al
Centre Cívic de Corçà, situat a la Avinguda de Santa Cristina, 7, 17121 Corçà.
Per poder participar en el concurs, serà necessari aportar el DNI. En el cas dels
menors d’edat, la inscripció també serà signada per pares/mares o el tutor legal.
Un cop realitzada la inscripció, el participant rebrà un comprovant i disposarà fins
l’hora fixada al punt sisè per presentar l’obra.

Sisè. Convocatòria del concurs

Per properes edicions, la convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern
Local i quedarà condicionada a la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
Per aquest motiu les inscripcions i presentacions de les obres es realitzaran en
les següents dates:
-

Inscripció i presentació de les obres per l’edició del 2022: Les persones
interessades formularan la inscripció el dia 1/10/2022 de 10:00 a 11:00.
Les obres seran presentades el mateix dia i lloc a les 13:00.

-

Inscripcions i presentació de les obres per properes edicions: Mitjançant
convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona, es
determinarà la data i hora d’inscripció i de presentació de les obres.
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Per la present edició, la convocatòria del concurs s’aprova junt amb aquestes
bases.

Setè. Composició, constitució i proposta de resolució del jurat
El jurat estarà composat per un mínim de tres vocals, persones físiques, amb
formació en arts plàstiques i un President que serà un càrrec electe de
l’Ajuntament de Corçà. Els membres del tribunal seran nomenats per l’Alcalde de
l’Ajuntament a Corçà.
El nomenament dels membres del jurat es publicarà al taulell electrònic de
l’Ajuntament amb anterioritat mínima de dos setmanes a la realització del
concurs.
En aquest nomenament també s’establirà quin dels vocals realitzarà les funcions
de secretari.
El jurat es constituirà el mateix dia d’entrega de premis i els seus acords
s’adoptaran per majoria absoluta. En el cas que no s’obtingui majoria absoluta en
alguna de les votacions, es tornarà a repetir la votació. En la segona votació
presidència tindrà vot de qualitat.
Les deliberacions i resultats de les votacions quedaran reflectits en una acta.
L’acta serà redactada per el secretari i signada per tots els membres el mateix
dia del concurs.

L’acta del tribunal farà les funcions de proposta de resolució. Així mateix, els
acords del jurat podran ser objecte de recurs d’alçada front l’Alcalde de
l’Ajuntament de Corçà.
Vuitè. Criteris de valoració de les obres
El jurat tindrà en consideració els següents criteris a l’hora de valorar les obres
dels participants:
CRITERIS

PUNTUACIÓ MÀXIMA

Qualitat tècnica

10 punts

Originalitat de les obres

10 punts

Complexitat de les tècniques utilitzades

10 punts

Els criteris de valoració s’adaptaran a les diferents categories. Per realitzar
aquesta adaptació, el tribunal puntuarà les obres en funció a criteris tècnics;
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El jurat comunicarà el resultat en un termini màxim de dos hores a partir de la
presentació de les obres; durant la següent setmana, l’Ajuntament de Corçà
publicarà l’acta del jurat al taulell electrònic de l’Ajuntament.

podent comparar totes les obres presentades per cada categoria de forma
independent.
Novè. Procediment de concessió dels premis
L’òrgan competent per atorgar els premis i la corresponent resolució de la
subvenció serà la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corçà.
Aquesta resolució serà adoptada en consideració a l’acta del jurat que tindrà
efectes de proposta d’acord.
Desè. Quantitat dels premis i partida pressupostària.
S’estableixen els següents premis que s’imputaran a la partida pressupostària
334/480.
-

Categoria adults: 300 € primer premi, 200 € per al segon i 100 € per al
tercer.

-

Categoria juvenil: Tres premis en vals de 50 € per la comprar de material
escolar.

-

Categoria infantil: Tres premis en vals de 25 € per la comprar de material
escolar.

Onzè. Abonament dels premis
Els premis seran abonats mitjançant transferència bancària al número de compte
que facilitin les persones guanyadores, un cop adjudicada la concessió per acord
de la Junta de Govern Local.

Totes les obres s’exposaran durant un termini mínim de 20 dies naturals al
Centre Cívic de Corçà, a partir de l’endemà de la celebració del concurs.
Les obres que resultin premiades seran propietat de l’Ajuntament de Corçà.
L’Ajuntament podrà divulgar-les en qualsevol moment sense autorització
expressa dels seus autors.
Les obres que no resultin premiades podran ser venudes per els autors durant
l’exposició en el Centre Cívic de Corçà o recollides el dia de clausura de
l’exposició per part del seu autor o de la persona que entregui el resguard
d’inscripció al concurs.
Tretzè. Periodicitat i convocatòries.
Com s’esmenta al punt sisè, per el present exercici l’aprovació de les bases i la
convocatòria del concurs son actes simultanis.
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Dotzè. Divulgació de les obres premiades

En futurs exercicis, l’Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Corçà, establirà mitjançant convocatòria, la data del concurs, la data de clausura
de l’exposició, el número de premis, la dotació econòmica i la corresponent
partida pressupostària.
Catorzè. Regulació jurídica.

-

Aquestes bases específiques.

-

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

-

El Reial Decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

-

Qualsevol altra disposició normativa que hi sigui aplicable per raó de la
matèria o del subjecte

Ajuntament de Corçà
Plaça de la Vila, 1, Corçà. 17121 (Girona). Tel. 972.63.00.51. Fax: 972.63.04.28

Codi Validació: 6ZKZXFEE3THY9TWCMZS2EAFQM | Verificació: https://corca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5

El règim jurídic aplicable es:

