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BASES DEL CONCURS DE PINTURA DE FESTA MAJOR 2017
L’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació d’Artistes Plàstics, en el procés de
preparació de la Festa Major 2017, convoquen el concurs de pintura de la Festa Major
2017, d’acord amb les següents bases:
1. El concurs està obert a tots els artistes majors de 18 anys, excloent el guanyador del
primer premi de la convocatòria anterior.
2. Cada participant podrà presentar una sola obra original que no hagi estat premiada en
altres concursos.
3. L’obra presentada haurà d’estar lliure de drets que puguin ostentar tercers.
4. Tant la tècnica emprada com el tema de l’obra seran lliures. Les mides no podran ser
superiors a 100X81 centímetres.
5. Les obres es lliuraran signades. A la part posterior hi figurarà clarament el nom i
cognoms de l’artista i el títol de la mateixa. En el moment del lliurament de l’obra caldrà
omplir un imprès de registre.
6. La presentació de les obres es podrà fer entre els dies 23 de juny i 2 de juliol a la sala
PremiArt (carrer Sant Antoni, 3), en els horaris següents: de dimarts a divendres de 18 h
a 20 h, dissabtes de 12 h a 14 h i de 18 h a 20 h i diumenges de 12 h a 14 h.
7. S’atorgaran tres premis:
 Primer premi: 300 € atorgats per l’Ajuntament de Premià de Mar.
 Segon premi: un diploma i un estoig de pintures Titan a càrrec de l’Associació
d’Artistes Plàstics.
 Tercer premi: un diploma i un estoig de pintures Titan a càrrec de l’Associació
d’Artistes Plàstics.
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8. Al premi econòmic se li aplicarà la retenció fiscal oportuna.
9. El jurat estarà format pel guanyador del concurs de pintura de Festa Major 2016, un
membre de l’Associació d’Artistes de Premià de Dalt, un membre de l’Associació
d’Artistes de Vilassar de Mar, un tècnic del Museu de l’Estampació. Un tècnic/a de
Cultura, sense vot ni veu, actuarà com a secretari/a. El jurat es reunirà el dia 5 de juliol.
10. El lliurament de premis tindrà lloc dilluns 10 de juliol a les 10 h del matí a la Sala
PremiArt.
11. La recollida de les obres serà del 22 al 30 de juliol. Passat aquest temps quedaran en
propietat de l’Associació d’Artistes Plàstics.
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12. El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
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13. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa
justificada.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta activitat.
l’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació d’Artistes Plàstics, adopten mesures de
seguretat, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El
termini de conservació és el preceptiu per Llei. Podrà exercir el seus drets d’accés,
oposició y limitació de tractament, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al
Delegat de Protecció de dades de Ajuntament de Premià de Mar - Plaça de l’Ajuntament,
1 08330 – Premià de Mar Tel. 93 741 74 00, http://www.premiademar.cat
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