
AJUNTAMENT DE PALAMÓS

EDICTE

Pel qual es dona publicitat de l’acord de Junta de Govern Local, en sessió tinguda en data 24 
de febrer de 2023, d’aprovació de les bases del Concurs de la Imatge de la Festa Major de 
Palamós 2023

BASES DEL CONCURS DE LA IMATGE DE LA FESTA MAJOR DE PALAMÓS 2023

1. Objecte
Constitueixen l’objecte de les presents bases fitxar les condicions que han de regir el 
concurs de la imatge de la Festa Major de Palamós 2023, que serà utilitzada en tota la 
difusió de la Festa Major, ja sigui en format paper o virtual. 

2. Participació
Podrà participar en el concurs qualsevol persona física i jurídica de la Unió Europea o 
estrangers que no formin part d’aquesta amb permís de residència. No podran participar els 
membres del jurat, ni les persones que mantinguin relacions de parentiu o altres 
circumstàncies que puguin donar lloc a causa d’ abstenció dels membres del jurat. Cada 
participant només podrà presentar una proposta al concurs.
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les bases i l’autorització a 
l’Ajuntament de l’exposició de les obres i la seva difusió a la seva pàgina web. 

3. Lloc i termini de presentació
Cal presentar els treballs en format digital (pdf) a l’adreça de correu electrònic (amb 
acusament de rebut) sandra.mateu@palamos.cat. En el cos del missatge han de constar 
les dades del participant: nom i cognoms, adreça, telèfon, edat i un correu electrònic de 
contacte. La persona que rep els missatges no formarà part del jurat.
El termini de lliurament finalitzarà el divendres dia 28 d’abril de 2023 a les 15.00 h

4. Contingut de les obres
Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites. En la imatge hi haurà de figurar 
(en l’ordre i distribució que es vulgui):

FESTA MAJOR
PALAMÓS 
JUNY 2023

Les imatges guanyadores hauran d’entregar-se en format pdf i han de poder ser aptes per 
la seva reproducció en quadricromia.
Es sol·licitarà adaptacions als formats XXSS (Facebook, Twitter i Instagram). Es podran 
sol·licitar altres implementacions a diferents formats (per publicitat i difusió). 
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5. Tècniques i format
Cal presentar tres imatges diferents: 
- Imatge en format quadrat
- Imatge en format cartell (mida A3)
- Implementació de la imatge quadrada incorporant la frase “Només SI és SI”
El material s’ha d’entregar en pdf. Es pot entregar el material en baixa resolució. El treball 
guanyador haurà d’entregar l’art final en format vectorial per poder-ho aplicar a les 
publicacions. 

6. El Jurat
El Jurat qualificador d’aquest premi estarà format per: la regidora de Cultura, un tècnic de 
l’Àrea de Cultura, un tècnic del Departament de Joventut, el cap de Premsa i el tècnic de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós.  

7. Criteris de valoració del concurs
El Jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració de les propostes:
- l'originalitat
- la creativitat
- la qualitat
- la inclusió d’elements vinculats a la festa i/o a Palamós
- l’adequació de la imatge en la campanya contra les agressions sexistes

8. Publicitat de la convocatòria
Es donarà publicitat mitjançant anuncis al taulell electrònic d’edictes de la Corporació i a la 
seu electrònica de l’Ajuntament, en els mitjans de comunicació locals i qualsevol altra forma 
que s’estimi procedent.

9. Anunci del resultat del Concurs
El resultat es farà públic com a molt tard el dia 12 de maig de 2023. La persona guanyadora 
rebrà una trucada telefònica i el resultat es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Palamós (http://seu.palamos.cat).

10. Premi
L’Ajuntament atorgarà un únic premi per al guanyador del concurs que consistirà en 250 €. 

11. Drets i difusió
L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Palamós, cedint l’autor en 
exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, totalment o en qualsevol modalitat, mides 
o suport, així com la seva utilització per a la difusió publicitària.
L’Ajuntament de Palamós es reserva el dret a realitzar les modificacions necessàries per a 
la seva adaptació als suports, tècniques i mides que calguin.
L’Ajuntament de Palamós està obligat a reconèixer l’autoria de la imatge. 
La presentació al Concurs implica la presumpció d’autoria. Serà responsabilitat de qui les 
hagi presentat qualsevol reclamació que pugui sorgir en relació amb l’autoria de les obres.
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12. Exposició de les Obres
Es publicaran al web de l’Ajuntament de Palamós totes les propostes rebudes 
(www.palamos.cat). 
L’Ajuntament de Palamós es reserva el dret a no publicar una imatge que fomenti l'odi, la 
violència, o que sigui ofensiva per motius de raça, ètnia, nacionalitat, religió, sexe o 
orientació sexual.

13. Protecció de dades
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones 
candidates autoritzen que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer  
denominat “La Gorga”, responsabilitat de Ajuntament de Palamós i amb seu social al carrer 
Major 56, Palamós 17230 (Girona).

La finalitat d’aquest tractament és la de poder tramitar la seva sol·licitud de participació així 
com poder fer la posterior difusió i publicació del guanyador/a. Aquestes dades no seran 
cedides a tercers. L’Ajuntament en podrà fer difusió a través de les xarxes socials, pàgines 
web i/o mitjans impresos. Les seves dades seran conservades d’acord amb els terminis 
establerts al marc normatiu regulador dels serveis de cadascuna de les parts signants i a la 
normativa d’arxius aplicable.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els  
drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-s’hi, així com el 
dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al carrer  Major  
56, Palamós 17230 (Girona) o enviant un correu al delegat de Protecció de Dades (DPD) de 
l’Ajuntament de Palamós a dpd@palamos.cat. Així mateix també podrà presentar una 
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

http://www.apdcat.cat/
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