BASES DE LA VI CONVOCATÒRIA PER A L’ADQUISICIÓ DEL CARTELL
ANUNCIADOR DE LES FESTES EN HONOR A LA MARE DE DÉU DEL CARME 2022
DEL CAMPELLO
L'Ajuntament del Campello convoca la VI Convocatòria per a l’adquisició del Cartell
Anunciador de les Festes en honor a la Mare de Déu del Carme 2022 del Campello, que
es regirà per les Bases següents:
1a.- Participants: poden participar en esta convocatòria tots els artistes i dissenyadors
que ho desitgen, individualment o en equip, siguen o no residents al Campello.
2a.- Dotació Econòmica: s'estableix el següent import:
Únic. Cartell Festes Mare de Déu del Carme, 800 €, impostos inclosos.
3a.- Llegenda: les obres participants hauran d'incloure la següent llegenda exacta:
FESTES DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
EL CAMPELLO JULIOL 2022
4a.- Originalitat de les obres: les obres hauran de ser originals i inèdites i la seua
imatge general o el seu motiu o disseny principal no ha d'haver sigut presentat a altres
convocatòries i/o concursos ni copiat totalment o parcialment d'obres, pròpies o alienes,
ja editades en qualsevol suport o publicació o presentades a concurs. Els autors seran
responsables davant de l'Ajuntament i davant de tercers del compliment de l'ací establit.
5a.- Tema i tècnica: les obres seran de temàtica, concepció, estil... i tècnica lliures, però
garantint sempre la possibilitat de la seua reproducció.
6a.- Especificacions tècniques de les obres: es presentaran en mode “cartell”, en una
reproducció impresa a tot color i en alta resolució, en format vertical amb un grandària A3
o 70X50 cm., muntades “a sang”, és a dir, sense marges. S'acompanyarà un suport digital
(memória USB) de manera que siga possible la seua reproducció. En cas de necessitat,
els artistes sel.leccionats estaran obligats a realitzar les modificacions o adaptacions
oportunes per a una millor reproducció de l'obra.
7a.- Mode de presentació dels treballs:
A. muntatge-suport de les obres: les obres s'han de presentar muntades en suport rígid
lleuger, preferiblement sobre cartó ploma d'1 cm. de grossor, sense vidre protector ni
marc ni motlura ni bastidor.
B. embalatge: aniran embalades en cartó lleuger o paper d'embalatge o paper bambolla.
C. etiquetat: cada obra s'identificarà amb una inscripció, etiqueta o semblant amb les
següents llegendes en MAJÚSCULES:
- Lema: XXXXXXXXXX
- Categoria a la que opta: MARE DE DÉU DEL CARME 2022
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Esta inscripció, etiqueta o semblant es posarà en:
1- en lloc visible de l'embalatge exterior del cartell
2- en la part posterior del cartell mateix
3- en la cara exterior del sobre tancat de la documentació (vegeu apartat
següent D).
D. Sobre tancat de documentació identificativa de l'autor: per la part posterior del cartell
mateix vindrà adherit un sobre tancat de grandària mitjana foli aproximat amb les
llegendes referides en l'apartat 7a C d’”etiquetat” inscrites o adherides en la part visible i
contenint en el seu interior el següent:
1- escrit firmat i amb les següents informacions i dades:
- Lema: XXXXXXXXXX
- Categoria a la que opta: MARE DE DÉU DEL CARME 2022
- Nom, cognoms i NIF de l'autor
- Adreça postal, adreça electrònica i núm. de telèfon de contacte de l’autor
- Declaració expressa de què l'obra és original i inèdita i que ha presentat
a esta convocatòria només 1 o 2 obres, segons el cas.
2- Memòria USB
3- Fotocòpia del DNI
E. Termini i mode d'enviament: els treballs es presentaran o s'enviaran a la Consergeria
de la Casa de Cultura (Pl. Constitució, 4, 03560 El Campello, Alacant), des del 16 de
maig fins el 10 de juny. L'horari de presentació presencial serà de 10.00 a 14.00 i de
17.00 a 21.00 hores.
En les obres enviades per correu, agència de transport o semblant es farà constar en
l'exterior de l'embalatge, en inscripció realitzada per l'oficina de correus o pel
transportista, el dia i hora d'eixida de l'enviament.
L'Ajuntament no es fa responsable dels eventuals desperfectes causats en les obres
presentades, que es custodiaran amb la major diligència.
8a.- Anonimat: no pot incloure's en cap lloc cap al·lusió, senyal, dada... que permeta
identificar el participant; en cas contrari, l'obra seria exclosa de la convocatòria.
9a.- Límit en el nombre d'obres per autor: cada autor podrà presentar una o dos obres
a esta convocatòria. El lema serà distint per a cada una d'elles.
10a.- Procediment de selecció: el Jurat es reunirà per a examinar les obres i emetre la
seua decisió entre el 13 i el 17 de juny.
El Jurat anirà examinant les obres i seleccionant per descartes o successives votacions o
per altres sistemes, però el guanyador es decidirà definitivament per mitjà d'una última
votació en què quedarà un sel.leccionat i un finalista en virtut del nombre de vots.
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Els criteris de selecció es basaran en la qualitat artística i tècnica de les obres i en la seua
originalitat/creativitat, sense oblidar la seua idoneïtat per a constituir-se en cartell oficial
de les festes
Quedarà anul·lat si, una vegada obert el sobre corresponent i identificat l'autor guanyador,
es coneguera que este és membre del Jurat o de la Corporació Municipal o de la Junta
Directiva de la Confraria de Pescadors o de la Junta Directiva de la Comisión de Fiestas
Estrella de los Mares. Si açò succeïra, passarà a ser atorgat al corresponent finalista, és
a dir a l'obra que haja ocupat la segona posició en nombre de vots del Jurat en la votació
corresponent.
El Jurat el podrà declarar desert.
11a.- Cartell oficial: El cartell que obtinga la consideració de Cartell Festes Mare de Déu
del Carme es constituirà en cartell oficial de les dites festes de l'exercici corrent.
Les persones físiques o jurídiques el qual cartel haja segut sel.leccionat per a la seua
adquisició com a cartel oficial anunciador de les festes en honor a la Mare de Déu del
Carme, haurà de presentar la corresponent factura amb el procedimient legalment establit
per a que es puga procedir a l’abonament de la mateixa.
12a.- Jurat: serà nomenat per decret de l'Alcalde, després de les designacions i
propostes pertinents, i estarà constituït pels membres següents:
- President, l’Alcalde-President de l’Ajuntament o membre de la Corporació, en qui
delegue, en el seu cas.
- quatre membres de la Corporació Municipal (Regidor de Festes i Tradicions, Regidora
de Cultura i dos Regidors/es més a proposta de l’Alcaldia).
- dos artistes plàstics o dissenyadors de la Comunitat Valenciana, designats per la
Regidoria de Cultura
- un/a representant de la Comissió de Festes Estrella de los Mares, designat per esta.
- un/a representant de la Confraria de Pescadors del Campello, designat per esta.
- Secretari, el Secretari General de l'Ajuntament o persona en qui delegue, en el seu cas.
El Jurat té potestat per a interpretar estes Bases i decidir el criteri a aplicar davant
d'eventuals circumstàncies que requerisquen interpretació o resolució de llacunes.
Les decisions del Jurat seran inapel·lables.
13a.- Drets sobre les obres sel.leccionades: el cartell sel.leccionat quedarà, a tots els
efectes, en propietat de l'Ajuntament del Campello, que podrà reproduir-ho en qualsevol
suport i en qualsevol circumstància sense que siga necessària l'autorització del seu autor.
14a.- Retirada d'obres no sel.leccionades: les obres no sel.leccionades, una vegada
resolta la convocatòria, podran ser arreplegades pels seus autors fins al 30 d'octubre.
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Després d'este termini, les obres que no hagen sigut retirades quedaran en propietat de
l'Ajuntament per entendre's que els seus autors renuncien a la seua propietat, podent
l'Ajuntament disposar per a elles el destí que estime oportú.
15a-. Acceptació Bases: els participants, pel fet de participar en la convocatòria,
renuncien expressament a qualsevol tipus de reclamació davant les resolucions del Jurat.
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