Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Expedient Núm. 34/2019

ANUNCI
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MARTORELLES
Per mitja de la present, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data 22 de gener
de 2019, va aprovar les bases i convocatòria del III Concurs de fotografia naturalment Santa
Maria.
En compliment del tràmit d’informació pública els acord esmentats i el text de les bases es
poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners de 8 a 14 hores, durant el
termini de 20 dies hàbils des de la publicació del present anunci al Butlletí oficial de la
província de Barcelona. Aquest mateix anunci es publicarà al taulell d’anuncis de
l’ajuntament i a la web municipal , als efectes de presentació d’al·legacions.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix
termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la llei 39/2015 d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El contingut de les bases és el següent:
“BASES DEL III CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALMENT SANTA MARIA
SANTA MARIA DE MARTORELLES 2019
PARTICIPANTS
Poden participar-hi totes les persones afeccionades a la fotografia i la natura que ho desitgin.
INSCRIPCIÓ
La inscripció és gratuïta.
TEMES
La fauna, la flora i la natura de l’entorn de Santa Maria de Martorelles
OBRES
Cada participant pot enviar un màxim de quatre obres, en color o blanc i negre, que no hagin
estat premiades en altres concursos i que no s’hagin presentat anteriorment en aquest
concurs. S’admeten fotografies fetes en format digital. Les fotografies es poden haver ajustat
digitalment, però tan sols es permeten uns retocs bàsics de lluminositat, contrast i color. No
s’acceptaran fotomuntatges ni altres tècniques especials com fotografia infraroja, HDR, etc.
PRESENTACIÓ
Per participar cada participant haurà de publicar les seves fotografies al seu timeline de
Facebook o Instagram utilitzant el hashtag #naturalmentsantamaria2019 i posar-hi un
títol.
DATES DE PARTICIPACIÓ
Les fotografies han de ser publicades a Facebook o Instagram a partir de 15 de febrer de
2019 i fins l’11 de març de 2019.
TERMINI
La data límit de presentació és el dia 11 de març de 2019 a les 22:00h.
PUBLICITAT
La publicació de la convocatòria es farà al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Santa Maria
de Martorelles, al seu web municipal, al seu butlletí municipal, a l’ebando, al facebook de
l’Ajuntament i de La festa Major i a la bases de Dades de Nacional de Subvencions.
JURAT
El jurat estarà format per un jurat popular integrat per quatre persones que en el seu cas
designin els organitzadors. El jurat vetllarà per l’estricte compliment de les normes del
concurs i resoldrà els casos dubtosos que puguin presentar-se. El seu veredicte serà
inapel·lable.
Són:
Meritxell Cuní
Joan Costa
Maria Josep Novoa Cunill
Kseniya Permyakova
CATEGORIES/ PREMIS
 Concurs
- Primer premi: Val de 50 euros a la Botiga del Naturalista Oryx
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Segon Premi: Val de 20 euros a la Farmàcia Francisco Muñoz
Tercer premi: Val de 10 euros al Bar Costa
 Sorteig
1. Val de 10 euros al Bar Costa
2. Val de 10 euros Can Xesques
Aquests premis ascendeixen a un total de 100€ a càrrec de la partida pressupostària
334/489.
El veredicte del concurs i el sorteig es farà públic al Casal Cultural de la plaça del Rei, a les
13:30h el dia 24 de març de 2019. Tot i així les fotografies guanyadores del concurs seran
exposades al mateix casal durant els tres dies que durin les jornades
El mateix dia es farà el lliurament dels premis.
LLIURAMENT DE PREMIS
Es farà el dia 24 de març al casal Cultural, i el sorteig. En cas que l’autor/a no pugui assistirhi, es guardarà el premi i l’organització es posarà en contacte amb ell/a.
RETORN D’OBRES
Com les obres seran en format digital, un cop finalitzades les jornades les fotografies no
premiades seran propietat de l’autor.
DRETS D’AUTOR/A
Totes les fotografies premiades restaran en poder de l’Ajuntament de Santa Maria de
Martorelles, que se’n reserva el dret de reproducció.
CONSULTES
Es posa a disposició dels participants el contacte de l’ajuntament de Santa Maria de
Martorelles,
telèfon
93
593
18
28,
i
correu
electrònic
smmt.ajuntament.@santamariademartorelles.cat
ACCEPTACIÓ
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i de la Ordenança
Reguladora de Subvencions de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
INCIDÈNCIA
Qualsevol problema no especificat en aquestes bases serà resolt pel jurat segons el seu
criteri i de manera inapel·lable.
ORGANITZACIÓ
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
ALTRES DADES
• Inici publicació: 15 de febrer de 2019
• Termini: 11 de març de 2019 a les 22:00h.
• Dotació:
 Concurs
- Primer premi: Val de 50 euros a la Botiga del Naturalista Oryx
- Segon Premi: Val de 20 euros a la Farmàcia Francisco Muñoz
- Tercer premi: Val de 10 euros a Bar Costa
 Sorteig
1. Val de 10 euros al Bar Costa
2. Val de 10 euros Can Xesques”

A Santa Maria de Martorelles, 31 de gener de 2019.
L’ALCALDE
Julian Trapero Frias
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