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Mitjançant Decret d'Alcaldia de data 7 de juny de 2021, s'ha resolt el següent:
“Atès que des de l'Àrea de Comunicació, Participació i Transparència de l'Ajuntament
de Tona, es vol portar a terme la I Edició del Concurs de Cartells de Festa Major, en el
que es pretén premiar el talent i la creativitat dels tonencs i tonenques.
Atès que l’activitat de foment municipal s’ha d’ajustar als principis de publicitat,
objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària,
segons disposa l’article 239 del DL 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb l’article 5 del D
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis.
Vist l'informe d'intervenció de data 4 de juny de 2021.
Per tot l'exposat,
RESOLC:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria de la I Edició del Concurs de Cartells de la
Festa Major de Tona 2021, que seguidament es transcriuen:
“I EDICIÓ CONCURS DE CARTELLS FESTA MAJOR TONA 2021
Objecte del concurs
En la I Edició del Concurs de Cartells de Festa Major, promogut per l’Àrea
Comunicació, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Tona, es pretén premiar
el talent i la creativitat dels tonencs i tonenques.
Premis a atorgar, quantia total màxima i consignació pressupostària
Es concediran els següents premis:


1er premi

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2021, per a la concessió dels premis
objecte de la present convocatòria serà de 500 €, import al qual se li aplicaran les
retencions corresponents i anirà a càrrec de l'aplicació T16 491 22602.
Procediment de concessió
El procediment de concessió dels premis objecte d'aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
Requisits dels beneficiaris/àries
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Podran ser beneficiaris/àries d'aquests premis les persones físiques que reuneixin les
següents condicions:


Persones residents a Tona majors de 16 anys empadronades al municipi de
Tona.

Informació a aportar amb la sol·licitud
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI, NIE o NIF).
Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant model normalitzat, que serà
signat per l'interessat/da o pel representant legal.
El model normalitzat de la sol·licitud podrà trobar-se a la pàgina web de l'Ajuntament
de Tona: www.tona.cat i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tona.
Les sol·licituds s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament, en horari d'oficina
(de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores) al c/ de la Font, 10, 1a planta - 08551 Tona
-Tel. 93 887 02 01
La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes
que la regulen.
El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de
Tona i finalitzarà el dia 1 de juliol.
La participació al concurs és gratuïta.
La participació en el concurs comporta l'acceptació del dictamen del jurat.
Podran participar a aquesta convocatòria les persones de més de 16 anys, i ho podran
fer a nivell individual o en grup. Sent els grups de com a màxim 3 persones.
Informació addicional:
- El cartell que es presenti ha d’incloure el text següent: FESTA MAJOR DE TONA
2021. Del 30 de juliol a l’3 d’agost de 2021.
- Cada participant podrà presentar com a màxim 2 obres.
- Els treballs poden ser realitzats en qualsevol tècnica. L’original s’entregarà a mida A3
(297 x 420 mm) i ha d’anar acompanyat d’un arxiu a 300 ppp en mode CMYK i versió
PDF.
Resultats del concurs
El cartell guanyador serà decidit per votació popular mitjançant la plataforma de
participació decidim-tona.cat
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El període de votació serà del dia 5 a l’11 de juliol de 2021.
Previ a la votació els cartells presentats seran validats per un jurat tècnic format per 2
persones professionals de l’àmbit del disseny gràfic i les arts plàstiques i el tècnic de
comunicació de l’Ajuntament de Tona, d’acord amb els criteris següents: originalitat,
nivell tècnic i presència d’elements identificatius de la festa major
Els treballs que superin la validació tècnica es sotmetran a la citada votació popular.
Lliurament del premi
Una vegada decidit el cartell guanyador, es comunicarà a la persona / persones
guanyadores i es determinarà dia i hora per l'acte públic de lliurament del premi.”
Segon.- Aprovar la despesa de 500 € amb càrrec a l'aplicació T16 491 22602 del
pressupost prorrogat per a l'exercici 2021.
Tercer.- Publicar les bases i la convocatòria al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de
Tona i a les xarxes socials.”
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