
 
 

CONCURS PER A LA CREACIÓ DE LA IMATGE 
DE LA CAMISETA SANT BARTOMEU 2019 

 

BASES DEL CONCURS 

1. OBJECTE 

L’objecte d'aquest concurs és seleccionar dissenys per a la creació de la camiseta que es 

confeccionarà amb motiu de les properes festes patronals de Sant Bartomeu 2019. 

2. CONCURSANTS 

Pot participar en aquest concurs qualsevol persona física. 

3. DISSENY I TEMÁTICA 

Els treballs que presentin els/les concursants s'han de basar en la construcció d'un disseny 

atractiu i diferent, inspirat en les festes patronals de Sant Bartomeu ¡ els seus elements 

propis 1 característics. Mentre es respecti aquesta temàtica, la tipologia o metodologia 

per crear el disseny és totalment lliure: pot ser un dibuix elaborat manualment, 

virtualment, etc. 

Es valorarà positivament que el disseny es creï pensant que ha d'anar imprès en una 

camiseta I també que compti amb una gama de colors bàsica o limitada. La creació del 

dibuix ha d'incloure “Sant Bartomeu 2019”. 

Les obres hauran de ser originals de la persona que es presenta al concurs i no es podran 

presentar dissenys que hagin estat premiats en altres concursos o utilitzats de forma 

pública anteriorment. 

Cada persona participant podrà presentar totes les propostes que desitgi. 

4. FORMAT 

Cada una de les propostes presentades s'hauran de lliurar en els següents formats:  

a) Imprès del dibuix en color en un full DIN A4.  

b) Digital. S’ha de lliurar en format d’arxiu digital del tipus JPEG gravat en un USB. 



 
 
Fitxa tècnica. El disseny haurà d’anar acompanyat d'una fitxa tècnica en un full DIN A4 on 

l’autor o autora ha d’escriure una anàlisi o descripció de la seva proposta o qualsevol cosa 

que consideri oportuna. 

5. FORMA DE PRESENTACIÓ 

Les propostes s'hauran de presentar en un sobre tancat el qual haurà d'anar identificat 

exclusivament amb el següent escrit: “Proposta per a la participació en el concurs per a la 

creació de la imatge de la CAMISETA SANT BARTOMEU 2019”. 

El sobre haurà d'incloure: 

• Un escrit on hi figurin les següents dades personals del participant: nom i llinatges, 

adreça, telèfon 1 correu electrònic. 

• La documentació requerida en l’apartat a), b) i c) del punt 3 d’aquestes bases. Al 

darrere de cada un d'aquests elements (imprès del dibuix, USB ¡ fitxa tècnica) 

caldrà fer-hi constar, com a única dada identificativa, el nom de l’autor o autora 

del disseny. 

Es lliurarà un sobre per a cada disseny. 

6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES 

Els/les concursants han de presentar les seves propostes al Registre General de 1 

Ajuntament de Montuiri (Plaça Major, 1. 07230 Montuiri). 

Es podran presentar propostes fins divendres 21 de juny de 2019 a les 14.00 hores. 

7. AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES 

Una comissió composta per 3 membres de l'Ajuntament i 3 representants dels Quintos 

d'aquest any preseleccionarà les propostes que millor s'adaptin a la confecció final per a la 

camiseta, tot tenint en compte el propi disseny (atractiu, originalitat, qualitat i tècnica), el 

valor artístic,  comunicatiu i simbòlic, la identitat o inspiració en els elements propis de les 

festes de Sant Bartomeu i la versatilitat (aplicació i adaptació del disseny a la impressió en 

una camiseta). 

Els models preseleccionats es presentaran al públic dilluns 24 de juny de 2019 a 

l’Ajuntament. 



 
 
Podran votar el disseny que més els agradi totes les persones empadronades a Montuiri i 

hagin nascut abans de dia 31 de desembre de 2012 (inclòs). Les votacions es realitzaran a 

les oficines municipals dins del següent horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i els 

dijous de 16 a 19 hores fins dia 1 de juliol (inclòs). Per a procedir a la votació, els electors 

hauran d’identificar-se amb el document d'identitat. La votació serà secreta; no obstant, 

es realitzarà un seguiment de les persones que facin la seva valoració per tal d'evitar 

duplicitats. En el moment de la identificació personal, 1* Ajuntament facilitarà una 

papereta per persona per a dipositar en una urna. Serà nul·la qualsevol altra forma de 

votació. 

8. PRESENTACIÓ DEL GUANYADOR/A I PREMI 

El dia de l'acte “Sopar a la Fresca”, és a dir, dia 14 d'agost de 2019, en el marc del 

programa de les festes patronals, es realitzarà la presentació de la camiseta de Sant 

Bartomeu 2019 i, per tant, el guanyador o guanyadora del disseny més votat. 

El guanyador o guanyadora serà obsequiat amb el seu disseny signat imprès en la 

camiseta I emmarcat. 

9. PROPIETAT 

Les persones participants en el concurs cedeixen la seva obra a l’Ajuntament de Montuiri, 

sense límit de temps i amb caràcter exclusiu, corresponent a aquest últim els drets 

d'explotació de la seva propietat intel·lectual. 

10.ACCEPTACIÓ 

La participació implica la total acceptació de les bases anteriors. 

Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’Ajuntament de Montuiri. 

11.COMUNICACIÓ  

L’Ajuntament de Montuiri farà ús del web i blog municipal així com de les xarxes socials 

que administra per fer publicitat i difondre totes les comunicacions sobre el concurs que 

consideri oportunes. 

Joan Verger Rosiñol 

Batle 
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