
 

 BASES DEL CONCURS 

1. Objecte de la convocatòria 

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb la col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn 
convoca un concurs de dibuix per tal de crear una mascota destinada a ser la imatge 
representativa dels infants del municipi. La funció principal d’aquesta mascota serà la 
de dinamitzar els actes institucionals de l’Ajuntament de diversa tipologia, 
especialment aquells destinats al públic infantil.  
 

2. Principis informadors del procediment de concessió 

El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases 
es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència. 
 

3. Beneficiaris 

El concurs està dirigit als alumnes de 4t, 5è i 6è de primària dels centres educatius 

de Mont-roig del Camp. 

Les propostes es realitzaran de forma voluntària i individual. 

 

4. Requisits 

Cada participant pot fer entrega d’una única proposta. 
El dibuix de la mascota es podrà elaborar amb qualsevol tècnica (aquarel·la, llapis, 

ceres, tempera, etc.). 

Es recomana utilitzar un màxim de 4 colors.  

El dibuix s’ha de presentar en el full normalitzat facilitat a l’alumnat. 
En aquest full és important omplir les dades que es demanen (pseudònim, nom de la 

mascota, telèfon de contacte, nom de l’escola que pertany, curs i breu descripció). 

5. Presentació 

Els dibuixos s’hauran de presentar abans de l’11 de gener de 2019 a la 
corresponent escola. 
 

6. Tema 

El tema serà “La mascota de l’infant”, que posteriorment els dissenyadors gràfics 
adaptaran per tal de poder crear la mascota. 
 

7. Jurat qualificador 

El jurat estarà format per un representant de cada centre d’Educació Primària del 
municipi; el departament de Comunicació Corporativa de l’Ajuntament;  dos 
representants del Pla Educatiu d’Entorn (un del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i un del Departament d’Educació de l’Ajuntament); i per un 
dissenyador gràfic. De totes les obres presentades el jurat n’escollirà tres, que seran 
les mascotes finalistes. 
El jurat té facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes 
bases. 
 
 



8. Vot popular 

De les tres mascotes escollides pel jurat, es durà a terme una votació popular per 
decidir el guanyador – guanyadora del concurs. 
 
Els dibuixos escollits estaran exposats a les Biblioteques municipals de Mont-roig 
(Escola Mª de Déu de la Roca) i de Miami Platja (Escola Marcel·lí Esquius i Joan 
Miró), entre el 18 i el 26 de gener de 2019 (ambdós inclosos). En aquest termini la 
ciutadania podrà emetre el seu vot a les mateixes biblioteques o a través del perfil 
públic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp de la xarxa social Facebook. 
 
L’horari de la Biblioteca Joan Miró de Mont-roig:  
 Matins: dijous de 9 a 13 h i dissabtes de 10 a 13 h. 

 Tardes: de dilluns a divendres, de 15 a 20 h. 

 
L’horari de la Biblioteca Miramar de Miami Platja:  
 Matins: dijous de 9 a 13 h i dissabtes de 10 a 13 h. 

 Tardes: de dilluns a divendres, de 15 a 20 h. 

 

Es comunicarà el guanyador a través del telèfon de contacte a finals de gener. 
 
9. Premi 

S’estableix com a premi el reconeixement i la utilització del seu dibuix per dissenyar 
la mascota del municipi. A més, s’obsequiarà amb un xec regal a bescanviar per 
joguines, material escolar, llibres, jocs, etc. a la botiga ABACUS, per un import de 
200 €. 
 
El dibuix premiat quedarà en poder de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, reservant 
el dret de publicació. El guanyador – guanyadora d’aquest concurs cedirà 
gratuïtament els drets de reproducció, comunicació pública i transformació a 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. La resta de dibuixos es podran recollir a les 
Biblioteques de Mont-roig i Miami Platja, de l’1 al 13 d’abril de 2019. Els dibuixos no 
reclamats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

 
10. Resolució d’incidències 

El jurat resoldrà qualsevol incidència que es pugui produir i no estigui prevista en 
aquestes bases.  
El seu veredicte serà irrevocable.  
L’organització no es farà responsable de qualsevol pèrdua fortuïta que es pugui 
produir.  
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

 
11. Incompliment de les bases 

L’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors 
significa l’exclusió del dret de participació o bé, si s’escau, l’anul·lació per part de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp de la concessió del premi. 

 
12. Publicació de les bases 

Les bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 


