La Junta de Govern Local en sessió del dia 12 d'abril de 2019, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:
Fets
L’Ajuntament de Rubí vol fomentar la participació popular i la creativitat artística, alhora que
obtenir la imatge gràfica per a cada celebració de la Festa Major de Sant Pere.
A aquests efectes, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 18 de novembre de 2015
s’ha publicat el text íntegre aprovat definitivament de les bases reguladores del concurs de
cartells de Festa Major.
El servei gestor ha emès un informe per a l’obertura de la convocatòria de l’any 2019.
Per decret de la Regidora Delegada núm. 1519 /2019, de 25 de març de 2019 s’ha nomenat els
membres del jurat i els vocals suplents del jurat del Concurs de Cartells de la Festa Major 2019.
Fonaments de dret
D’acord amb la Base 5, s’ha d’aprovar la convocatòria, el contingut mínim de la qual està regulat
a la mateixa base.
D’acord amb la Base 3.2, l’òrgan competent per a concedir el premi ho és també per a aprovar la
convocatòria.
Vista la proposta del regidor de Cultura i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les
Persones, de data 29 de març de 2019 i de l’informe tècnic de data 26 de març de 2019 que
consten a l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13
de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.
S’ACORDA:
Primer.- Obrir convocatòria per a la concessió del premi del Concurs de Cartells de Festa Major
de l’exercici 2019.
Segon.- Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades pel Ple de la
corporació en sessió de 26 de març de 2015 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del dia 18 de novembre de 2015.
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Tercer.- Aquesta convocatòria queda subjecta als següents extrems:
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
El termini de presentació de candidatures s’estén des de la publicació d’aquesta convocatòria
fins a les 14 h del dia 7 de maig de 2019.
Els treballs s’han de presentar a qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC).
NOMBRE MÀXIM D’OBRES QUE CADA PARTICIPANT POT PRESENTAR
Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres.
FORMA DE PRESENTACIÓ I DIMENSIONS DE LES OBRES
Les obres s’han de presentar muntades sobre suport de cartró ploma i en sentit vertical. Les
dimensions del format seran de 40 cm d’amplada i 50 cm de llargada.
En l’obra haurà de figurar el següent text:
Festa Major 2019
Rubí, del 27 al 30 de juny
Cal reservar un espai a la part inferior, de 16 cm d’amplada i 5 cm de llargada, per posar-hi el
logotip de l’Ajuntament de Rubí.
SERVEI GESTOR I ÒRGAN COMPETENT PER A RESOLDRE
El Servei de Cultura és el servei gestor encarregat de la instrucció. L’òrgan competent per a
la resolució del procediment és la Junta de Govern Local.
IMPORT BRUT DEL PREMI
El import brut del premi és de 1.500,00 euros, sobre els quals s’aplicaran les retencions
fiscals que corresponguin.
TERMINI DE RESOLUCIÓ I DE NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
Es fixa el dia 29 de maig de 2019 com a data màxima per a la resolució i notificació. La
resolució posarà fi a la via administrativa i es notificarà mitjançant edicte a publicar en el
tauler d’anuncis de la corporació.
CRÈDIT PRESSUPOSTARI AL QUE S’IMPUTA EL PREMI
El import brut del premi s’imputa a la partida de Festes populars, premis concursos
3U041.3380B.48000 del pressupost prorrogat de l’exercici 2018, per a l’exercici 2019.
CONCESSIÓ I NOTIFICACIÓ
El servei gestor elevarà a l’òrgan concedent la proposta d’acord de concessió del premi a
l’autoria de l’obra guanyadora. La concessió resta condicionada al fet que la persona
guardonada es trobi al corrent de pagament d’obligacions amb respecte l’Ajuntament de Rubí
durant el període executiu per qualsevol concepte.
FORMAT DIGITAL DE L’OBRA GUANYADORA I TERMINI D’ENTREGA
Abans del 14 de maig de 2019 l’autoria de l’obra guanyadora l’haurà d’entregar en suport
digital, en format d’arxiu Freehand, Illustrator o Indesign.
RECUPERACIÓ DE LES OBRES
Les obres que no formin part de l’exposició temporal romandran a disposició dels interessats
durant el termini de trenta dies naturals següents a la data de publicació de la resolució al
tauler d’anuncis de la corporació, a l’oficina del Servei de Cultura, situat al carrer Aribau
número 5 (Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler), de dilluns a divendres en horari de 9 a
14 hores.
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Excepció feta de l’obra guanyadora, la resta d’obres que formin part de l’exposició temporal
romandran a disposició dels interessats durant el termini de trenta dies naturals des de la
data final de l’exposició.
Quart.- Fer pública la present convocatòria mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la corporació. La convocatòria serà ineficaç si no
s’han dut a terme ambdues publicacions.
Cinquè.- El jurat estarà composat per:
-

President: Sr. Moisés Rodríguez Cantón, regidor delegat de Cultura.
Vocal: Sra. Marta Calvó Bafalluy, professora de l’Escola d’Art i Disseny edRa.
Vocal: Sra. Pilar Soto Fernández, tècnica del Servei de Comunicació.
Vocal: Sra. Meritxell Gumbao Romero, tècnica del Servei de Comunicació.
Vocal: Sr. Joan Gallisà Soms, director del Museu Municipal Castell, MMUC.

Suplent:
- Vocal: Sra. Gemma Bustamante Senabre, cap del Servei de Cultura.
- Vocal: Sr. Àngel Miguel Castejón, tècnic del Servei de Cultura.
Sisè.- Aprovar la despesa i, conseqüentment, el trasllat d’aquesta resolució a la Comptabilitat i a
la Intervenció General per a la comptabilització, en fase definitiva, del document comptable (A) en
fase prèvia número 920190001989.

L'alcaldessa

La secretària

Ana Maria Martínez Martínez

MARTA CUESTA GARCÍA
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