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Núm. Decret / Data:
2022LLDA001158 04/03/2022

Festes
EXP: 2022Z007000002
DECRET D'ALCALDIA

«Vist el decret d’alcaldia de data 17 de març de 2021 en què es van aprovar
inicialment les «Bases reguladores del Concurs del disseny del Cartell de la Festa
Major de Salt ».
Atès que és voluntat de l'equip de govern municipal concedir el premi que regulen les
bases citades i que és necessari aprovar i publicar la convocatòria per a l'any 2022 per
a l'atorgament del premi del Concurs del disseny del Cartell de la Festa Major de Salt,
s'informa que:
-El text proposat s'adequa plenament a la Llei General de Subvencions.
-Les bases reguladores del concurs, el contingut de la convocatòria i la seva tramitació
s'ajusten als requeriments de la Llei General de Subvencions.
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-Segons l'apartat 36.a.2 de les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2022
l'Alcalde – President és l'òrgan competent per a la convocatòria del present premi atès
que es tracta d'una despesa de quantia inferior a 30.050 euros,
D’acord amb els punts 5 i 6 de les Bases reguladores del Concurs del disseny del
Cartell de la Festa Major de Salt,
Aquesta Alcaldia- Presidència, en exercici de les atribucions que té conferides,»
DISPOSA:
«1. APROVAR la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l'any 2022,
del Concurs del disseny del Cartell de la Festa Major de Salt 2022, d’acord amb les
Bases reguladores aprovades al BOP núm. 59 de 26 de març de 2021 i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament de Salt, amb el text següent:

1.- Objecte i quantia del premi
Davant l’interès en trobar una imatge que identifiqui tots els actes que es celebren
durant la Festa Major de Salt, i que l’àrea de festes de l’Ajuntament de Salt creu
necessari que la proposta surti de la pròpia ciutadania, s’ha decidit convocar un
concurs per a trobar la millor idea de cartell de Festa Major.
L'Ajuntament de Salt disposa d’un premi de 600,00 € per a l’obra premiada pel jurat del
concurs. El premi estarà subjecte a la normativa fiscal vigent en el moment de la seva
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entrega.

2.- Participants
a) Pot participar en aquest concurs qualsevol persona interessada major
d’edat.
b) Si es vol presentar un cartell en representació d’un grup, escola o entitat
sense ànim de lucre, ha de designar una persona representant de l’entitat.
La resta de condicions de les bases són les mateixes que per a les
persones individuals.
3.- Requisits per poder participar al concurs
a) Les propostes de cartell s’hauran de presentar presencialment al registre
general de l’Ajuntament de Salt, Servei d’Atenció a la Ciutadania, de 9 h a
13.30 h. També es podrà presentar per correu administratiu certificat, però
caldrà que s’enviï per correu electrònic la sol·licitud amb el segell de correus
a la següent adreça de correu electrònic: festes@salt.cat, per tal de poder-ne
tenir constància dins del termini de presentació d’instàncies.
b) Els cartells que es presentin han de ser originals, inèdits i anònims. S’admet
qualsevol tècnica, però s’haurà de presentar en suport digital (vectoritzat) i en
paper ( cartell A3, sobre làmina de cartró ploma), evitant així en els originals
tècniques difícilment reproduïbles a impremta. Els cartells s’han d’identificar
amb un pseudònim inscrit a la part posterior del cartell.
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c) Les mides del cartell ha de ser DINA3 (29,7X42 CM), incloent els marges, que
no poden ser més de 1,5 cm). Seran exclosos els cartells que no facin
aquesta mida. El dibuix s’ha de fer en sentit vertical. A la part inferior del cartell
caldrà deixar-hi un espai d’uns 4 cm d’alçada per a incloure-hi els logotips de
l’Ajuntament de Salt que es creguin convenients.
d) El text que ha de figurar obligatòriament al cartell és: FESTA MAJOR DE SALT,
del 21 al 26 de juliol de 2022 i ha de complir, a més, tots els requisits que es
determinen a les bases que regulen el Concurs.
e) La presentació de la sol·licitud de participació implica l’acceptació íntegra, per
part de l’entitat física o jurídica sol·licitant, del contingut de les bases i de la
decisió del jurat.

4.- Període de presentació de sol·licituds.
El període de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació del corresponent edicte de convocatòria al Butlletí Oficial
de la Província i serà anunciada pels mitjans adients (seu electrònica, butlletí
municipal, tauler d’anuncis...) que garanteixen el seu coneixement efectiu per part
de les persones físiques i jurídiques potencialment usuàries.

5.- Terminis de resolució i notificació
El veredicte del jurat i atorgament del premi o no s’atorgarà per Decret d’Alcaldia
dins d’un termini màxim de 10 dies hàbils després de la finalització del termini de
presentació de propostes i es notificarà a tots els participants.
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6.- Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s’hi
destina
Aplicació
47.33800.48000

Descripció
FESTA MAJOR premis concurs.

Import (€)
600,00€

7.- Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i al web de L’ajuntament de Salt.

L’obra guanyadora passarà a ser propietat de l'Ajuntament de Salt, i aquest
en podrà fer ús de caràcter divulgatiu o com a imatge d’altres cartells i/o
fullets que es puguin generar amb motiu de la Festa Major.
Les obres presentades seran exposades al públic de manera conjunta
durant els dies de la Festa Major, per donar compliment a l’article 31 del
Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què
parla de publicitat per part dels beneficiaris.

8.- Règim de recursos
Contra la resolució de Convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia de la
següent notificació.
Alternativament, i de manera potestativa es podrà interposar recurs de reposició
davant l’Alcalde, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la
notificació de la resolució.
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2. COMUNICAR a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el text de la
convocatòria i la documentació que es requereixi per la seva publicació al diari oficial
que correspongui, tal i com estableix l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
3. DETERMINAR que el contingut i dates que han de constar al cartell proposat són:
FESTA MAJOR DE SALT, del 21 al 26 de juliol de 2022, tal i com s’estableix al punt 6
de les bases reguladores del concurs.
4. AUTORITZAR la despesa de la convocatòria de l'any 2022, per un import màxim de
600 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 47.33800.48000 FESTA MAJOR premis
concurs, del pressupost municipal vigent 2022. »
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