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EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 24 d'octubre de 2019, adoptà l'acord
següent:

“APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA DEL
CONCURS PÚBLIC PER LA CREACIÓ DEL CONTE DE REIS
Atès que per tal de motivar i promocionar el talent entre els/les joves que cursen
secundària, en la seva part per l'escriptura i dibuix, es creu convenient redactar unes
bases de convocatòria amb la finalitat d'editar un conte escrit per un/a alumne/a, amb
el qual s'obsequiarà als infants de 0 a 8 anys que visitin els Reis de l'Orient el dia de la
cavalcada.
Vist el Decret d'Alcaldia de data 15 d'octubre de 2019 en el que s'ordena que s'incoï
expedient per a l'aprovació de la convocatòria del concurs públic per a la creació del
conte de reis i que la Intervenció de Fons emeti informe sobre l'existència i quantia de
crèdit pressupostari a aquest efecte.
Vist l'informe favorable de la Intervenció de Fons de data 17 d'octubre de 2019.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst a l'article 124.2 del ROAS, s'ha de publicar el
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el contingut d'aquestes Bases
Reguladores i de la seva convocatòria, tot determinant el termini de presentació de
sol·licituds.
Havent estat informat favorablement per l'Equip d'Alcaldia, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar les bases reguladores i la convocatòria del concurs “El conte de Reis”,
el text íntegre de les quals és el següent:
“BASES DEL CONCURS PÚBLIC PER LA CREACIÓ DEL CONTE DE REIS
INTRODUCCIÓ. ELS OBJECTIUS DEL CONCURS
Dins la programació de Festes i Celebracions de Tona s’organitza la visita del Patge
Reial i la cavalcada dels Reis d’Orient. Al final d’aquest acte, els infants de 0 a 8 anys
visiten els Reis, i són obsequiats amb un conte.
Per fer difusió dels actes i de la tradició de les atxes es fa un díptic informatiu.
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L’objectiu de la iniciativa és motivar i promocionar el talent entre joves de secundària
en les arts de l’escriptura i el dibuix.
PRIMERA. OBJECTE DEL CONCURS
Aquesta convocatòria té els següents objectes:
1.- Un conte editat.
2.- Un conte explicat.
3.- Un conte inclòs en el díptic informatiu.
SEGONA. REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Poden participar en el concurs tot l'alumnat d'educació secundària obligatòria de les
escoles de Tona.
També poden participar-hi els/les alumnes que, empadronats/des a Tona, estudien en
escoles de fora del municipi.
Els/les autors/es d’aquests contes poden ser a títol individual o col·lectiu, entre
guionistes i dibuixants.
Cada concursant té la llibertat de presentar per separat el nombre de propostes que
consideri oportú.
TERCERA. CATEGORIES
Hi ha 2 categories que els joves podran participar segons el curs que els participants
estan impartint en el moment de presentar els treballs:
CATEGORIA 1: Per a joves que estan cursant 1r i 2n de l’Educació Secundària
Obligatòria
CATEGORIA 2: Per a joves que estan cursant 3r i 4t de l’Educació Secundària
Obligatòria
QUARTA. GUANYADORS/ES DEL CONCURS
Els treballs presentats seran puntuats d’acord amb els objectius concrets del concurs:
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•

CONTE EDITAT: El conte guanyador serà repartit durant la cavalcada de la
nit de Reis.

•

CONTE EXPLICAT: El conte guanyador serà explicat el Dia del Conte a la
Biblioteca Caterina Figueras. Hi podrà haver més d'un conte guanyador
que podrà ser explicat.

•

CONTE DEL DÍPTIC: El conte guanyador formarà part del díptic informatiu
de les activitats de la Cavalcada de Reis i Patge Reial.

Cada categoria té opció a participar en les següents modalitats:
•

CATEGORIA 1:
◦ Conte explicat
◦ Conte del díptic informatiu

•

CATEGORIA 2:
◦ Conte editat
◦ Conte explicat

•

El jurat podrà fer les modificacions que consideri necessàries a l’hora d’atorgar
els reconeixements.

CINQUENA. CRITERIS DE SELECCIÓ
El criteri principal per a la selecció és el públic al que va destinat. Per tant, han de ser
contes per a infants de 0 a 8 anys.
Es valorarà la redacció i el dibuix, així com la presentació, tenint en compte:

•
•
•

Riquesa del guió i dibuixos pel que fa a personatges i escenes
Originalitat en el format de presentació
Creativitat en el desenvolupament i desenllaç de la història

SISENA. TEMA, LLENGUA I FORMAT
CATEGORIA 1:
Tema: A escollir entre les atxes, la cavalcada de Reis i el Patge Real.
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Llengua: Catalana.
Format: El treball presentat ha de ser un conte il·lustrat i s’ha de presentar en el format
definitiu (text i dibuix). L’obra pot ser en blanc i negre o en color, feta amb tècnica lliure.
El conte ha d’estar compost d’una portada amb el títol, i el text i les il·lustracions,
ocupant de dues a tres pàgines.
CATEGORIA 2:
Tema: A escollir entre el Nadal o l’hivern.
Llengua: Catalana.
Format: El treball presentat ha de ser un conte il·lustrat i s’ha de presentar en el format
definitiu (text i dibuix). L’obra pot ser en blanc i negre o en color, feta amb tècnica lliure.
El conte ha d’estar compost d’una portada amb el títol, i el text i les il·lustracions,
ocupant de cinc a deu pàgines.
SETENA. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Documentació a presentar:
1.- Una sol·licitud on s’específica:
a) Identificació del tutor/a legal, qui subscriu la sol·licitud i caràcter amb què ho
fa.
b) Identificació de l'autor/a.
c) Identificació de la categoria de concurs escollida.
d) Conformitat perquè l'Ajuntament de Tona pugui publicar i/o narrar el treball
premiat.
2.- El Conte:
Les propostes s’hauran de presentar mitjançant sobre tancat identificat pel títol del
treball i la referència “Concurs El Conte de Reis”
El sobre tancat haurà d’incloure la següent documentació:
•

Impressió del conte en format DNI A-4 compaginat i amb resolució de 300
píxels/polzada. No hi pot constar el nom dels participants
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•

Les il·lustracions originals sense el text.

•

Un dispositiu de magatzematge amb format PDF amb el conte. No hi pot
constar els noms dels participants.

•

Sobre tancat on consti a l’exterior el títol del treball i a l’interior les dades del
contacte: nom i cognoms de l’autor/a o autors/es, telèfon de contacte, adreça,
adreça electrònica i el nom del centre escolar.

Cada concursant té la llibertat de presentar per separat el nombre de propostes que
consideri oportú.
VUITENA. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant model normalitzat, que serà
signat per l'interessat/da o pel/la representant legal.
El model normalitzat de la sol·licitud podrà trobar-se a la pàgina web de l'Ajuntament
de Tona: www.tona.cat, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tona i
també es repartiran als centres escolars.
Les sol·licituds s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament de Tona, en horari
d'oficina (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i dilluns i dimecres de 16 a 19 hores),
a l'adreça carrer de la Font, 10, 1a planta - 08551 Tona. Telèfon de contacte: 93 887 02
01.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes
que la regulen.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent de la publicació
de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 28 de novembre
de 2019.
La participació al concurs és gratuïta.
La participació al concurs comporta l'acceptació del dictamen del jurat.
NOVENA. JURAT I VEREDICTE
El jurat estarà format per:
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•

President: l'Alcalde, que ostenta les competències d'Educació i Cultura.

•

Vocals: un/a regidor/a de cadascun dels grups municipals, un/a representant
de la Comissió de Reis, un/a professional del món de la il·lustració, i un/a
representant de lletres.

•

Secretari: actuarà de secretària del jurat la tècnica d’Educació.

El jurat escollirà l’obra guanyadora sempre que aquesta reuneixi els nivells de qualitat
mínims. En cas de no existir, a valoració del jurat, cap obra amb la suficient qualitat per
optar al premi, el declararà desert.
DESENA. ACTE PÚBLIC DELS CONTES GUANYADORS
Es farà en un acte públic durant el mes de desembre.
ONZENA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I RETORN DELS TREBALLS NO
PREMIATS
La propietat intel·lectual del treball pertany a l’autor/a. No obstant això, l’autor/a haurà
de donar conformitat per escrit a l’Ajuntament de Tona perquè aquest pugui publicar el
treball premiat si ho considera oportú. Aquesta autorització signada es presentarà
juntament amb la sol·licitud del treball.
DOTZENA. RETORN DELS TREBALLS NO PREMIATS
Després de l’adjudicació del premi, fins al 31 de gener de 2020, les obres no
premiades es podran retirar de l’Ajuntament, mitjançant la presentació del rebut
corresponent. Transcorregut aquest termini, l’Ajuntament no es responsabilitza de la
conservació del originals no retirats i podrà procedir a la seva destrucció sense que
això origini dret a cap tipus d’indemnització o compensació.
TRETZENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació dels treballs al Concurs El Conte de Reis a l’Ajuntament de Tona
comporta l’acceptació expressa de les condicions establertes en aquestes bases per part
dels seus autors/es. ”
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Segon.- Sotmetre les bases a exposició pública i obrir un termini de presentació de
sol·licituds fins el dia 28 de novembre de 2019, publicant-les conjuntament amb la
convocatòria al BOP, al Tauler d'anuncis de la corporació disponible a la seu
electrònica, a la pàgina web municipal www.tona.cat i comunicar-ho a les escoles de
Tona.”

FIR$ALC
LLEOPART COSTA, AMADEU
Alcalde
28/10/2019 12:53
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