
BASES DEL X CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE. 
CALENDARI VERD 2017

MOTIVACIÓ
La  Festa de la primavera és l'esdeveniment que inicia els actes del Calendari Verd. L'objectiu
d'aquest acte és fer notar a la població l'arribada de la primavera, l'estació més activa per als
jardiners,  i  alhora  presentar  la resta  dels  actes del  Calendari  Verd i  recollir  les  opinions i
propostes que poden aportar els ciutadans.

CLAUSULAT:

La participació al concurs PUNT DE LLIBRE suposa l'acceptació d'aquestes bases. 

Primer. Objecte
L'objecte del  present  concurs  és que els  participants  elaborin  un dibuix  relacionat amb la
primavera i els espais verds.
El concurs es celebrarà el dia 24 de març de 2017 a la plaça de la Porxada. 
Es farà difusió dels dibuixos escollits publicant-los com a punt de llibre. 

Segon. Participants
Poden  participar-hi  totes  les  persones  que  es  trobin  a  la  plaça en  el  moment  de
l'esdeveniment, sense límit d'edat.

Tercer. Treballs
3.1 Per a poder participar-hi, s'haurà de fer el dibuix sobre la butlleta que es repartirà en el

desenvolupament de l'acte. No valdrà cap altre suport. El dibuix s'ha de limitar al requadre
disposat a tal efecte a la butlleta.

3.2 La temàtica del dibuix és la primavera, les flors, els arbres i els espais verds de la ciutat. 
3.3 Un cop fet el dibuix i indicades les dades personals que es demanen (nom, edat i telèfon

de contacte), la butlleta s'ha de lliurar a la parada dels jardiners disposada a la plaça.
   La participació es limita a UN dibuix per persona. Si els jardiners detecten duplicitat de

participació, es reserven el dret de denegar l'admissió d'alguna butlleta i l'entrega de la
planta de flor que li correspondria.

3.4  Si  es  considera  que el  dibuix  presentat  no s'adiu  amb l'edat  indicada pel  participant,
s'eliminarà la butlleta.

3.5  A  efectes  de  valoració  dels  treballs,  s'establiran  5  categories  segons  les  edats  dels
participants.

Quart. Jurat i valoració
4.1 El  jurat  estarà format  per un representant  del  Servei  de Cultura, un representant del
Servei d'Educació i un representant del Servei de Medi Ambient i Espais Verds. S'escollirà un
guanyador per categoria, però alhora, s'escollirà un altre dibuix de cada categoria per si es
donés alguna dificultat per a declarar guanyador el  dibuix escollit  en primera opció.  Si  no
s'oferís un nivell o unes característiques adequades, alguna categoria podria quedar deserta.
En el  cas que alguna categoria quedi deserta, es reserva la possibilitat d'atorgar un segon
premi en alguna de les categories restants.
4.2 Els treballs es valoraran, segons la categoria, d'acord amb els criteris següents:
- Que el tema sigui l'indicat a les bases
- Que el dibuix concordi amb l'edat que indica el participant
- Habilitat i originalitat

Categoria infantil I - Edat: de 0 a 3 anys

Categoria infantil II - Edat: de 4 a 6 anys

Categoria infantil III - Edat: de 7 a 10 anys

Categoria juvenil - Edat: de 11 a 16 anys

Categoria adult - Edat: des dels 17 anys



4.3  En  cas  dels  participants  menors  d’edat  serà  imprescindible  l’autorització  paterna  i/o
materna o del tutor/a legal, en les condicions indicades en aquestes bases.

Cinquè. Veredicte
L'Ajuntament de Granollers es posarà en contacte amb els guanyadors a fi d'informar-los del
veredicte així com dels detalls de l'acte de proclamació de guanyadors. Sempre que es pugui,
l'acte de proclamació es farà el dia de Sant Jordi a la tarda, a la Sala de Plens de l'Ajuntament
de Granollers.

Sisè. Altres determinacions
La propietat dels dibuixos presentats es cedeix a favor de l'Ajuntament de Granollers, que
passarà a ser-ne el propietari legal i es reserva el dret de reproduir-los en el futur. 

Setè. Publicitat
Les bases del concurs es publicaran íntegrament al web i de forma succinta a cada butlleta.

Vuitè. Difusió
8.1 Amb els treballs guanyadors es realitzaran uns punt de llibre que es distribuiran des de les
biblioteques  municipals  el  dia  de  Sant  Jordi,  on  apareixerà  el  nom i  cognoms,  l'edat  i  la
categoria del participant guardonat. Es publicaran cinc models (un per categoria) i s'imprimiran
350 unitats de cada un.

8.2 L'Ajuntament de Granollers es reserva el dret d'organitzar una exposició de tots els treballs
un cop acabat el concurs.

8.3 Els treballs guanyadors es publicaran al web municipal i poden ser utilitzats en d'altres
publicacions o esdeveniments municipals.

8.4 Els autors dels dibuixos presentats cediran tots els drets d’explotació sobre les imatges i
material realitzat per a participar en el present concurs, en exclusiva i amb caràcter gratuït als
organitzadors,  per  al  seu  us,  exhibició,  reproducció,  difusió  i  comunicació  pública  o
transformació en qualsevol suport, indicant sempre el nom de l’autor. També autoritzaran l’ús
fraccionat de la seva obra, en els casos en que la seva aplicació així ho requereixi. El termini
de cessió dels drets és el  màxim previst per la Llei  i  l’àmbit  de cessió de drets mundial  i
universal.

8.5  Els  finalistes  també autoritzaran als  organitzadors  a  reproduir  i  utilitzar  el  seu nom i
cognoms  i  altres  dades,  així  com  la  seva  imatge,  en  qualsevol  activitat  publicitària  i
promocional  relacionada amb el  concurs sense que aquesta  utilització  li  confereixi  dret  de
remuneració o benefici algú. No es tornarà cap treball. Aquests quedaran en possessió dels
organitzadors.

Novè. Protecció de dades de caràcter personal
Amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, els participants queden informats que les dades personals facilitades en el
moment de participar al concurs s'incorporaran a un fitxer de dades titularitat de l'Ajuntament,
i  seran tractades amb l'única finalitat  de desenvolupar la seva participació al  concurs i  ho
autoritzen. Per tant, els participants garanteixen que les dades facilitades són correctes.
Els participants queden igualment informats que les seves dades personals relatives al nom i a
l'edat seran utilitzades en les publicacions relatives al desenvolupament del concurs, i en la
impressió dels punts de llibre i ho autoritzen.

Les dades de caràcter personal facilitades per vostè per a participar en el present concurs,
haurà de ser veraç i exacta.

Desè. Responsabilitat
Els organitzadors es reserven el dret d’interpretar i modificar les bases del present concurs en
qualsevol moment, fins i tot anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte, sempre que concorri causa
justificada per a això. En tot cas, es comprometen a comunicar als concursants inscrits les



bases  modificades  o,  fins  i  tot,  l’anul·lació  del  concurs  mitjançant  la  pàgina  web  dels
organitzadors.

Els  concursants  es  comprometen  a  que  la  informació  que  facilitin  sigui  completa,  veraç  i
actualitzada; en tot cas, els organitzadors no comproven la seva autenticitat i per tant, declina
qualsevol responsabilitat que derivi d’eventuals errors, omissions o falsedats.



Annex 1 

FORMULARI CONCURS DE DIBUIX “PUNT DE LLIBRE”

Es prega afegir totes les dades del formulari/autorització de participació.

AUTORITZACIÓ Paterna/Materna/Tutors Legals

Jo, ___________________________________________ amb NIF _______________________

Correu electrònic _______________________________ Telèfon _________________________

Jo, ___________________________________________ amb NIF _______________________

Correu electrònic _______________________________ Telèfon _________________________

Autoritzo/em a (nom i cognoms del nen o nena)

 _____________________________________________________________nascut/da a (població/província) 

_________________________ en data (dia/mes/any) ____ /____ / ____ amb domicili a (carrer, número, 

porta, CP, població i província) _____________________________________________________________ 

A participar al CONCURS DE DIBUIX “PUNT DE LLIBRE” organitzat per l'Ajuntament de Granollers i amb

data d’inici 24/03/2017.

El fet de participar en el concurs implica que coneixem i acceptem la totalitat del contingut de les bases

publicades a l’efecte.

Granollers, ____ de ______________ de 2017
     

__________________________ __________________________
Signatura del pare/tutor Signatura de la mare/tutora

En omplir el formulari correctament, es permet la participació del menor en el concurs de Dibuix “PUNT
DE LLIBRE”, consentint amb la sol·licitud de participació que les seves dades i les del nen o nena passin
a formar part del fitxer del que es responsable el servei de Medi Ambient i Espais Verds i que té com a
única finalitat gestionar les autoritzacions dels usuaris, en cada cas, i la tramesa d’informació per part
de l'Ajuntament de Granollers.






