Bases:
L’ajuntament de Campllong organitza un concurs amb l’objectiu d’aconseguir la
imatge per la portada/cartell que promocionarà la fira en la seva 37ª edició.
La portada/cartell caldria ser al·legòric amb el màxim atractiu publicitari i que destaquin
aspectes relacionats principalment amb els temes que promocioni la Fira; la pagesia,
l’agricultura, la ramaderia el comerç, etc... i el municipi de Campllong.
Les bases que el regiran són les següents:
1) PARTICIPANTS:
Podrà optar-hi qualsevol persona major de 16 anys.
Cada concursant pot presentar un màxim de dues propostes de portada/cartell.
2) TEMA:
La portada/cartell ha de ser original, inèdit i ha de contenir el nom de
CAMPLLONG i el TEXT que identificarà la 37ª fira Comarcal de Primavera
de Campllong i la data de celebració dies 27 i 28 d’abril de 2019
La portada/cartell haurà d’incloure:
a. Ha d’anunciar la celebració de la Fira, preferentment a partir de la
representació al·legòrica de l’esperit agrícola, ramadera, comercial i
lúdica
b. Alhora ha de tenir alguna referència del municipi de Campllong.
c. Al peu de la portada/cartell s’ha de deixar un espai de 2 cm. apaïsat per
poder afegir altres textos o logotips.
3) FORMAT:
El logotip o logotips proposats a concurs, s’hauran de presentar cadascun d’ells
en color.
Donat que el logotip serà utilitzat en múltiples suports de difusió, s’utilitzaran
formats vectorials pel mateix. En concret, es podrà presentar el logotip utilitzat
els formats SVG, AI i EPS, molt habituals en l’àmbit dels gràfics vectorials.
També s’haurà de presentar en JPG en una resolució de 300ppp i 10x10 de
grandària i en format PDF.
4) TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT:
El termini de la presentació de les creacions finalitza el 14/12/2018
Caldrà que les creacions es presentin mitjançant administració electrònica
accessible des de el web de Campllong www.campllong.cat mitjançant
instància genèrica (cal donar-se d’alta a idcat mòbil).
Amb l’objectiu de garantir l’anonimat dels participants, el responsable de la
gestió del concurs, imprimirà i guardarà la informació aportada a la instància
genèrica per cadascun dels participants individuals o equips. Aquesta instància
genèrica estarà lligada a un número de Registre d’Entrada que s’afegirà als

arxius gràfics dels logotips a valorar pel jurat del concurs. La correspondència
entre els números de registre d’entrada i la dels arxius gràfics serà una
informació que només estarà en poder del responsable de la gestió del
concurs, i s’aportarà al jurat una vegada s’hagi resolt el concurs per conèixer la
seva autoria.
Els responsables de la gestió del concurs seran JRC i STB, els/les quals es
comprometran a mantenir la confidencialitat de les dades rebudes en les fitxes
d’inscripció i la seva correspondència amb els logotips presentats, així com
vetllar per la integritat de la realització del concurs.
Per lliuraments presencials:
Ajuntament de Campllong
C/ Església,21
Tel. 972461504
Dies: Dilluns a Divendres, en horari d’obertura de les oficines municipals.
5) PREMI:
El premi de la portada/cartell escollit de 300.-€ dos dinars i dos entrades a la
Fira.
6) ORGAN COMPETENT PER A L’ATORGAMENT DEL PREMI
L’atorgament dels ajuts correspondrà a la competència de l'Alcaldia municipal,
previ informe de l'òrgan instructor i a proposta de la Comissió de Valoració que
es constitueix a tal efecte.
ÒRGAN INSTRUCTOR:
L'òrgan instructor de l'expedient per a l'atorgament de les subvencions
previstes en aquestes bases serà el/la regidor/a responsable de l'àrea.
COMISSIÓ DE VALORACIÓ/JURAT:
Per la concessió del premi es constitueix un jurat format per l’Alcalde de
Campllong, el regidor encarregat de la Fira, un altre regidor designat a tal
efecte i dos persones designades per l’Associació de Fires i Festes de
Campllong. Aquesta comissió/jurat tindrà la funció d'emetre informe sobre la
valoració efectuada de les sol·licituds i proposta de concessió.
La resolució del jurat serà inapel·lable i es farà públic a finals de desembre a la
web de Campllong i a les xarxes socials municipals.
El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi.
PROCEDIMENT:
Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds de participació al
concurs, l'òrgan instructor verificarà l’acompliment dels requisits especificats en
les presents bases i quantes més actuacions siguin necessàries per verificar i
comprovar les dades sobre les quals s'ha de formular la proposta de resolució,
de conformitat amb l'article 24.2 i 24.3 de la Llei general de Subvencions,
aprovada per Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Avaluades les sol·licituds, l'òrgan col·legiat emetrà informe en el qual es
concreti el resultat de les valoracions de les sol·licituds efectuades.
L'òrgan instructor, vist l'expedient i informe de la comissió de valoració,
formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que
haurà de notificar-se als interessats en la forma que s'estableixi en la
convocatòria i concedint un termini de 10 dies hàbils per presentació de les
al·legacions. En cas de no existir altres fets o al·legacions o noves proves
presentades pels interessats, es podrà prescindir del tràmit d'audiència i, en
aquest cas, la proposta de resolució formulada per l'òrgan instructor tindrà el
caràcter de definitiva.
La proposta de resolució definitiva serà comunicada als destinataris perquè
expressin la seva acceptació. En cas de no manifestar el contrari dins del
termini de 15 dies, s'entendrà acceptada la proposta de resolució, de
conformitat amb l'article 61.2 del Reial decret 887/2003, de 21 juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Aprovada la proposta de resolució com a definitiva, l'òrgan competent de
l'Alcaldia resoldrà el procediment concretant de manera expressa el guanyador
i la resta de participants els quals se'ls ha desestimat les seves sol·licituds.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir de sis mesos a partir de la publicació de la corresponent convocatòria.
7) OBRA GUANYADORA I DEVOLUCIÓ DE NO PREMIADES:
L’obra guanyadora i els drets que se’n derivin quedaran en propietat de
l’Ajuntament de Campllong.
La resta de portades/cartells no premiats es podran recollir a les oficines
municipals a partir del mes d’abril de 2019 i per un període de 3 mesos. En les
trameses per administració electrònica hauran de sol·licitar expressament que
es destrueixin els arxius lliurats igualment dins el termini esmentat.
Aquelles portades/cartells que no s’hagin recollit o sol·licitat la seva destrucció
dins el termini establert quedaran en propietat de l’Ajuntament de Campllong,
que en podrà fer l’ús que cregui convenient, i s’entén que l’autor renúncia a la
seva propietat.
L’organització es reserva el dret a modificar la portada/cartell guanyadora. En
aquest cas, qualsevol modificació només serà parcial i per qüestions
d’aplicacions de disseny i estil a fi d’optimitzar la qualitat per a la seva
impressió i edició.
8) LLIURAMENT DEL PREMI:
El premi serà lliurat per les autoritats municipals en el marc de l’acte
d’inauguració de la 37a. Fira Comarcal de Primavera de Campllong.

Les portades/cartells presentats al concurs s’exposaran durant la celebració de
la Fira
9) NOTES:
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Les
portades/cartells que no s’ajustin a les bases seran desqualificats. Qualsevol
cas no previst serà resolt pels organitzadors.

