2. Característiques
presentades
PREMI DE PINTURA CIUTAT D’ALAIOR 2017

L'Ajuntament d'Alaior convoca el Premi de
Pintura Ciutat d'Alaior d'acord amb les següents:

BASES

de

les

obres

2.1. Cada concursant podrà presentar una
obra bidimensional, que no podrà haver
estat presentada a cap altra convocatòria.
2.2. Les dimensions mínimes seran de 54 x
46 cm i les màximes són de 150x150cm o
superfície equivalent total, sense tenir en
compte el marc en el cas , que en dugui.
2.3. El tema tractat i la o les tècniques
emprades
són lliures, a criteri dels
participants.

1. Lliure concurrència
Podrà participar en el concurs qualsevol persona
sense distinció de nacionalitat o lloc de
residència.
Únicament quedarà exclosa de poder participarhi la persona guanyadora del certamen anterior.

2.4. Les obres es presentaran llestes per a
ser exposades indicant el sentit precís en
que s'ha de penjar l'obra mitjançant fletxes
ascendents
o
qualsevol
símbol
d'interpretació inequívoca per a garantir la
correcta exposició de les mateixes.
L'Ajuntament no es fa responsable de

possibles errades a que pugui dur el fet de
no haver aclarit aquest aspecte. Es
recomana també que els participants aportin
les armelles o elements que considerin
necessaris per a la correcta disposició de
l'obra en el muntatge expositiu i que indiquin
amb una marca els punts precíssos de
subjecció.
3. Presentació de les obres
3.1. Les obres es presentaran en el SAC
(Servei d'Atenció al Ciutadà) de l’Ajuntament
d’Alaior (carrer Major, 11) de dilluns a
divendres de 8.00 a 14.30 hores o els dijous
capvespre (entre les 16.00 i les 19.30 h)
fins al divendres 31 de març de 2017, a les
14.30 hores.

3.2. Les obres s'hauran de presentar sense
signar, amb el títol i un pseudònim escrits al
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dors. En l'acte de l'entrega de l'obra la persona
que concursa adjuntarà en un sobre tancat les
seves dades (nom, adreça, telèfon de contacte,
email, DNI, títol, mides, tècnica i pseudònim, per
la qual cosa està previst l'ANNEX d'aquestes
bases).
3.3. L’embalatge, transport i contractació
d’assegurances de les obres serà a compte de
la persona concursant.
4. Desenvolupament del concurs

exposició pública amb les obres
presentades durant un període de temps
que s’anunciarà públicament.
4.3. L’Ajuntament d’Alaior organitzarà una
votació popular de les obres presentades en
l'horari i en les condicions que es
determinaran. Pel que fa a la votació
popular,
poden participar en aquest
procediment les persones majors de 14
anys empadronades al municipi d'Alaior,
acreditant la seva identitat.

4.1. La Regidoria de Cultura, convidant a
participar un representant de cada grup polític
municipal, admetrà a tràmit les obres
presentades que compleixin les bases des d'un
punt de vista exclusivament tècnic (mides i altres
requisits formals). Si alguna obra incompleix les
bases, serà exclosa del concurs.

4.4. El resultat de la votació popular
determinarà una menció honorífica de l'obra
més votada i s’acompanyarà del lliurament
d'una placa o guardó al seu autor o autora i
una gratificació econòmica de 200 euros
(quantitat neta). L'autor/a distingit pel jurat
popular podrà decidir lliurement si dóna
l'obra a l'Ajuntament.

4.2. L’Ajuntament d’Alaior organitzarà una

4.5. Un jurat d'experts, convocat per

l'Ajuntament d'Alaior, decidirà quina és l'obra
guanyadora del premi Ciutat d'Alaior 2017.
4.6. En el supòsit de ser declarat desert el
premi, la borsa econòmica s'acumularia a la
dotació de la següent convocatòria, en la
forma que unes noves bases determinin. En
cap cas es podrà fer una acumulació de
dotació per més de dues convocatòries
consecutives.
4.7. Pel que fa al jurat, la composició del
mateix es donarà a conèixer en el moment
d'inaugurar-se l'exposició i tancat, per tant,
el període de recepció i admissió de les
obres. Els membres del jurat no poden
prendre part a la convocatòria com a
participants en el concurs.
4.8. El veredicte es donarà a conèixer en el
marc de la celebració de la Diada de la
Fundació d’Alaior, acte que enguany es
celebrarà el dissabte 29 d'abril.
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4.9. El fall del jurat serà inapel·lable.

5. Custòdia de les obres
L’Ajuntament d’Alaior vetllarà per la bona
conservació de les obres durant el temps que
estiguin sota la seva custòdia, però no es farà
responsable dels danys que puguin patir des del
moment de l’entrega fins a la seva retirada així
com de pèrdua o robatori.

7. Obra premiada
L’obra premiada quedarà en propietat de
l’Ajuntament d’Alaior amb la finalitat de
passar a formar part del patrimoni
institucional. La institució es reserva tots els
drets de reproducció i exposició.
8. Retirada de les obres

6. Dotació del premi

8.1. No es podrà retirar cap obra del concurs
abans de finalitzar l’exposició.

La dotació del premi serà de 2.500 € . L'import
net percebut per la persona guanyadora serà el
que resulti després d'aplicar al retenció fiscal
establerta per la legislació vigent. Per recollir el
premi serà requisit imprescindible que, una
vegada fet públic el resultat, l’autor o autora
signi l'obra i l'acceptació del premi.

8.2. Les obres no premiades es podran
retirar de dilluns a divendres, de 8.00 a
14.00 hores, havent-ho comunicat
prèviament a l'oficina de Cultura de
l'Ajuntament (tel. 971 37 10 02, ext.112),
amb la presentació del document acreditatiu
de participació, en el termini d’un mes a

partir de la cloenda de l’exposició. Si
transcorregut aquest termini l’autor o autora
no hagués retirat l'obra, s’entendrà que
renuncia a la seva propietat i que, per tant,
l’Ajuntament en podrà disposar com
consideri més oportú.
La participació en aquest certamen suposa
la plena acceptació d’aquestes bases, que
el jurat podrà interpretar en la forma que
millor convengui en cas de produir-se algun
dubte.
Isabel Rodríguez Anglada
Regidora de Cultura
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