
ANUNCI

De conformitat amb allò establert a l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del 
Procediment  Administratiu  Comú de  les  Administracions  Públiques,  es  fa  públic  als 
efectes oportuns que l’Ajuntament d’Abrera ha dictat, mitjançant Decret d’Alcaldia amb 
número de registre 2019-0851, de 31 de  maig de 2019, el següent acte:

Expedient núm.: 3489/2019
Assumpte:  Aprovació de les bases del Concurs de pintura ràpida Festa Major 2019.

Atès  que  la  voluntat  del  Servei  de  Cultura  ha  estat  sempre  potenciar  les  festes 
tradicionals i participatives del municipi. Aquesta intenció es manifesta de manera ben 
clara amb la celebració de la Festa Major, marc en què es desenvolupa el concurs de 
pintura  ràpida,  que  afavoreix  la  participació  i  implicació  de  la  ciutadania  en  la 
realització d’activitats culturals i festives, alhora que es fomenta la creació artística en 
el municipi d’Abrera.

Atès que la realització del Concurs de pintura ràpida Festa Major 2019 està avalada 
per  la  tradició  i  la  participació  en  edicions  anteriors.  A més,  amb aquest  concurs 
fomentem  la  participació  i  implicació  d’aquells  artistes  que  amb  les  seves  obres 
visibilitzen el nostre municipi. 

De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, del  
Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les Bases Generals 
Reguladores de subvencions de l’Ajuntament d’Abrera incloses a les Bases d’Execució 
del  Pressupost  de  l’exercici  2003  de  conformitat  amb  les  Bases  d’Execució  del 
Pressupost de l’exercici 2019. 

Aquesta proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Cultura en el marc de 
la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia, 
fent ús de la facultat d’avocació prevista a l’article 10 de la Llei 40/2015, de règim 
jurídic del sector públic.

RESOLC 

Primer. Aprovar les bases específiques del  concurs de pintura  ràpida Festa  Major 
2019, de conformitat amb el text que s’annexa a aquest acord.

Segon.  Aprovar  la  convocatòria  i  publicar  l’anunci  al  Tauler  municipal  i  al  web 
municipal.. 

Tercer. Autoritzar la despesa de premis a l’aplicació pressupostària de referència 929 
48000 – Premis i beques per activitat - per un import de 1.800,00 €.

Quart. Comunicar a quest  acord al Departament d’Intervenció General,  Tresoreria i 



Finances, Servei de Cultura i Servei de Comunicació.

Cinquè. Donar compte d el Decret a la propera Junta de Govern Local 

Abrera, a data de signatura electrònica

L’alcalde, 

Jesús Naharro Rodríguez 

ANNEX

BASES ESPECÍFIQUES 42è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA D’ABRERA 2019

Base 1a. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions de participació del 42è Concurs 
de Pintura Ràpida de la Festa Major d’Abrera 2019.

La convocatòria del 42è Concurs de Pintura Ràpida d’Abrera 2019 és per part  del 
Servei de Cultura de l’Ajuntament d’Abrera, 

Base 2a. DESTINATARIS DEL CONCURS
Hi podran participar totes les persones que ho desitgin a partir de 18 anys.

Base 3a. TEMÀTICA DEL CONCURS
El tema pot ser qualsevol aspecte d’Abrera.

Base 4a. PRESENTACIÓ DE LES OBRES
1. Cada concursant només podrà presentar 1 sola obra amb una grandària mínima de 
38 cm x48 cm.

2. Es pot fer servir qualsevol tècnica i procediment per a l’execució de l’obra.

3. Les obres s’han de presentar signades i datades per l’artista inscrit.

Base 5a. PARTICIPACIÓ AL CONCURS
1. El concurs es durà a terme el dia diumenge 9 de juny. De 10.00h a 14.00 h

2. La inscripció per participar al concurs es formalitzarà a l’Ajuntament, Plaça de la 
Constitució 1, a partir de les 8.00 del matí,  del mateix diumenge 9 de juny. Cada 
artista caldrà que es presenti  proveït  d’una única tela o suport  en blanc o amb la 
imprimació a fons d’un sol color, que serà segellat per poder concursar.

3. La recepció de les obres es farà a la Casa de Cultura, c/ de Federico Garcia Lorca, 
17 entre les 13.30 h i  les 14.00 h. Els organitzadors es faran càrrec de les obres 
mitjançant el lliurament del rebut corresponent.

4. El lliurament de premis s’efectuarà a la Casa de Cultura el mateix dia diumenge 9 de 
juny, un cop finalitzada la deliberació del jurat. 



5. Els quadres premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament.

6. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7. Les obres restaran exposades a la Casa de Cultura.

8. Les obres no premiades es podran recollir presentant el  rebut corresponent a la 
Casa de Cultura del dimecres 3 de juliol al dilluns 22 de juliol; de dilluns a divendres de 
17.00 h a 20.00 h.

9.  Les  obres  que  no  s'hagin  retirat  en  aquest  termini  quedaran  en  propietat  de 
l'Ajuntament.

Base 6a. JURAT
El jurat estarà format per dos regidors o regidores i tres tècnics o tècniques de l'Àrea 
d'Acció social i Família, Cultural i de Lleure.

Base 7a. PREMIS
Tots els premis estaran subjectes a la corresponent retenció d’IRPF.

• Primer premi: 800 €
• Segon premi: 600 €
• Tercer premi: 400 €

Base 8a. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases, així 
com la decisió que del jurat se’n derivi.

Tota  circumstància  no  prevista  en  les  bases,  serà  resolta  per  l’Organització.  Així 
mateix, l’Organització es reserva el dret d’admissió.
L’Ajuntament no es fa responsable de les possibles pèrdues o deterioraments de les 
obres.
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