
 
Ajuntament d’Alcoi 

Departament de Festes 

 

      

 
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org 

 

Amb motiu de la celebració de la CXXXI Cavalcada dels Reis Mags 
d’aquesta ciutat i a fi de difondre l’esdeveniment, aquesta Regidoria de Festes 
proposa a la Junta de Govern Local que adopte un acord en el sentit de convocar 
un concurs de cartells, amb les bases següents: 

 
 

BASES PER A PREMIAR EL MILLOR CARTELL ANUNCIADOR DE  LA CXXXI 
CAVALCADA DELS REIS MAGS D’ALCOI PER A L’ANY 2016 

 
  
 Primera. La dotació pressupostària destinada a aquesta convocatòria serà 
l’establida en el Pressupost General d’aquesta corporació en la partida número 
08170.33805.22611 per un import total de 1.100,00 €. 
 

Segona. Podran participar en aquest concurs tots els pintors i artistes que ho 
desitgen. 
 
 Tercera. El tema es referirà, únicament i exclusivament, a la Cavalcada de 
Reis Mags d’Alcoi i tindrà com a objecte la confecció d’un cartell anunciador 
d’aquesta, les mesures del qual seran de 50 cm de base x 70 cm d’alçària, sense 
marge en blanc, i hi haurà de figurar l’escut d’Alcoi a la part del cartell que l’autor 
vulga. 
 
 Els artistes podran executar les seues obres amb llibertat de procediment i 
color, tot i que hauran d’ajustar-se al tema, però de manera que no oferisca 
dificultats la seua reproducció en òfset, per la qual cosa s’exclouen les tintes de 
color or i plata. La tècnica emprada en la realització de l’esbós haurà de garantir-ne 
la reproducció a la grandària d’1,30 x 1,82 metres. 
 
 Quarta. Els treballs hauran d’anar muntats sobre un suport rígid o un tauler 
de fusta de les mateixes dimensions que l’esbós, i hi figurarà la inscripció següent: 
CXXXI CAVALCADA REIS MAGS 2016 – ALCOI, D’INTERÉS T URÍSTIC 
NACIONAL . 
 
 Cinquena. Els treballs podran presentar-se al Departament de Festes 
d’aquesta corporació municipal, en horari de 11.00 a 14.00 hores. des del dilluns 
dia 2 de novembre fins al divendres dia 6 de novemb re de 2015  (ambdós 
inclusivament). 
 
 Sisena. Al dors de cada obra haurà de figurar el seu títol i un lema, que serà 
comú per a totes les obres del mateix autor. Aquest lema apareixerà en l’exterior 
d’un sobre tancat a l’interior del qual es farà constar la identitat de l’autor, el seu 
domicili a l’efecte de notificacions i els telèfons de contacte. Les obres s’han de 
presentar tancades i romandran així fins al moment que es reunisca el jurat. 
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 Setena. El premi obligarà l’autor a reproduir el seu original sobre un tauler o 
suport rígid, amb una grandària de 1,30 x 1,82 metres, per a ser fixat a la façana de 
la casa consistorial d’Alcoi, a les 13.00 hores del dimarts dia 1 de desembre de 
2015. En la reproducció de l’original, s’haurà de respectar una “banda” de 2 cm al 
voltant del tauler, que quedarà oculta quan es col·loque al marc; d’aquesta manera 
s’evita que hi apareguen trets de la pintura que resulten essencials, així com dates i 
lletres. 
 
 Vuitena. El dimarts dia 10 de novembre de 2015 , es reunirà el Jurat 
Qualificador, a les 19 hores a la Casa Consistorial, i emetrà la decisió resolutòria 
del concurs. 
 
 Novena. El Jurat estarà compost pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament, o pel 
regidor en qui delegue, i per cinc membres qualificats, que seran designats per la 
mateixa corporació municipal. N’actuarà com a secretari el de la corporació o el 
funcionari en qui delegue. 
 
 Desena. Valoració. Cada membre del Jurat Qualificador puntuarà cada una 
de les obres presentades a concurs, tenint en compte aspectes tècnics i artístics, i 
valorant l’originalitat dels treballs, l’estètica, la tècnica emprada, la composició, la 
creativitat, etc.  

 
La proposta de selecció definitiva dels participants, realitzada pel Jurat 

nomenat amb aquesta finalitat, se subjectarà a la valoració dels aspectes tècnics i 
artístics dels treballs presentats a concurs, de conformitat amb els barems 
següents: 

 
1...Originalitat, disseny i estètica --------------------------------------------  de 0 a 5 punts 
2...Tècnica -------------------------------------------------------------------------  de 0 a 5 punts 
3...Composició --------------------------------------------------------------------  de 0 a 5 punts 
4...Retolació -----------------------------------------------------------------------  de 0 a 5 punts 

 
Onzena. Decisió. El Jurat Qualificador elevarà la proposta a la Junta de 

Govern Local, l’òrgan competent per delegació de l’alcalde, per a la concessió del 
premi. No es concedirà més que un premi i l’obra triada quedarà en propietat de 
l’Ajuntament d’Alcoi, que podrà editar-la per als fins publicitaris que considere 
oportuns. La decisió del Jurat esgotarà la via administrativa, i els interessats 
podran, si és el cas, interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que 
la va dictar, en el termini d’un mes des de l’endemà de la notificació, o un recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de 
la notificació. 

 
 Dotzena. El premi consistirà en una quantitat en metàl·lic, fixada en 1.100 
euros, de l’import de la qual es deduirà la quantia que fiscalment corresponga. 
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 Mitjançant el pagament del premi, l’Ajuntament d’Alcoi adquireix el cartell 
guanyador i l’autor o autors premiats atorguen a l’Ajuntament d’Alcoi la propietat en 
exclusiva de tots els drets econòmics de propietat intel·lectual inherents a l’obra 
premiada, i podrà lliurement procedir a la reproducció, distribució, comunicació 
pública i transformació durant el termini assenyalat per l’article 26 del Text Refós de 
la Llei de Propietat Intel·lectual, tenint dret a expressar l’obra per qualsevol mitjà o 
suport tangible, comprenent, totes i cada una de les modalitats d’explotació, 
incloent-s’hi els drets de reproducció en qualsevol suport o format, així com els 
drets de distribució i comunicació pública de l’obra, per a la seua explotació 
comercial en tot el món.  
 
 Queda expressament inclosa l’emissió i transmissió on-line de les obres i la 
seua posada a disposició a través de les xarxes digitals interactives. 
 
 Tretzena. L’autor premiat serà notificat telefònicament i per escrit. 
 
 Catorzena. De les obres presentades, el Jurat realitzarà una selecció prèvia, 
amb les quals es muntarà una exposició en l’espai municipal que estiga disponible, 
en les dates que decidisca el Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi. 
 
 Quinzena. Les obres presentades, excepte la premiada, podran ser retirades 
del Departament de Festes després de l’exposició anteriorment indicada, durant el 
termini de dos mesos comptadors des de la terminació d’aquella, i quedaran a 
disposició i en propietat de l’Ajuntament una vegada transcorregut el termini 
esmentat. 
 
 Setzena. L’Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes o danys que, 
fortuïtament, pogueren ocasionar-se en les obres presentades. 
 
 Dissetena.- En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les 
dades personals facilitades en la convocatòria, podran ser incorporades als fitxers 
que formen les bases de dades de l’Ajuntament d’Alcoi, davant del qual podrà 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot adreçant-se al 
Registre General de l’Ajuntament d’Alcoi. 
 
 Divuitena.- La participació en aquest concurs comporta l’acceptació total 
d’aquestes bases. 
  
 

Alcoi, juliol de 2015 
 


