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BASES DEL CERTAMEN DE PINTURA LOCAL 2019 
 

ORGANITZA DIFUSIÓ CULTURAL. 
PATROCINA L’IL.LUSTRÍSIM AJUNTAMENT 
 
 
Es convoca el certamen de Pintura de Sencelles 2019 que es regirà 
per les següents BASES: 
 
1. Al Certamen s’atorgaran tres premis per un valor de 1000 
euros dividits de la següent manera: Primer premi 750 euros, 
segon premi 150 euros i tercer premi 100 euros. 
 
2.  La propietat de les obres premiades continuarà pertanyent al 
seu autor una vegada finalitzada la Fira, exceptuant el primer 
premi que passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Sencelles. 
 
3. Podran participar-hi, amb un màxim de dues obres, tots els 
artistes de qualsevol nacionalitat i residència. 
 
4. La tècnica, la mida i la temàtica seran lliures.  
 
5. Caldrà presentar les obres amb el suport adequat per la seva 
exposició. 
 
6. Cada obra haurà de dur una targeta amb el nom, els llinatges, 
el NIF, l’adreça i el telèfon de l’autor, adreça electrònica (e-mail), 
a més del títol, la data i la tècnica utilitzada. 
 
7. Les obres es podran presentar del 23 d’abril fins dia 3 de maig. 
Hauran de ser presentades a les oficines de l’Ajuntament de 
Sencelles  de les  8 a les 14.30 hores. 
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8. Es prendran les mesures adequades respecte de la custòdia i la 
conservació de les obres presentades, encara que l’Ajuntament no 
es farà responsable dels deterioraments o dels accidents de que 
puguin ser objecte les obres des del seu lliurament fins a la seva 
devolució. 
 
9. En haver acabat el termini d’admissió de les obres es farà una 
exposició durant la Fira de Maig al Casal Cultural Can Garau de 
les obres que  en l’opinió de la organització, presentin major 
interès. La inauguració de l’exposició serà dia 10 de maig a les 
20’00h. 
 
10. La composició del jurat es farà pública a l’acte d’inauguració 
de l’exposició. El seu veredicte serà inapel·lable. 
 
11 .El lliurament de premis serà dia 18 de maig a les 20hores al 
Casal Cultural Can Garau. 
 
12. Els artistes o els seus representants autoritzats podran retirar 
les obres del lloc de presentació en el termini dels quinze dies 
següents a la clausura, que serà dia 11 de juny, sempre i quan  
presenti el rebut corresponent. S’entén que les obres no retirades 
dins el termini de trenta dies són cedides en propietat a 
l’Ajuntament de forma gratuïta. 
 
13. El fet de presentar una obra al certamen de pintura, suposa 
l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació. No 
s’acceptaran obres que no s’ajustin a les presents bases. Si el jurat 
ho consideràs oportú, els premis es poden declarar deserts. 
 
14. El jurat del premi té la facultat d’interpretar-ne les bases i 
suplir qualsevol llacuna o buit d’acord amb el seu propi criteri. 
 
15. L’Ajuntament només avisarà els finalistes. 


