9.4.- Aprovació de les bases reguladores del concurs fotogràfic per la
contraportada del butlletí municipal “Dia a Dia”
Atès que, mensualment, l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues edita el butlletí
d’informació municipal “dia a dia”, i que en cada butlletí que s’editi és voluntat de
l’Ajuntament que s’hi publiqui una fotografia del municipi a la contraportada. I amb
l’objectiu de recopilar fotografies del municipi per mantenir el fons fotogràfic de
l’Ajuntament, es creu convenient organitzar un concurs fotogràfic.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern per Resolució de
l'Alcaldia en data 23 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar les Bases reguladores del Concurs fotogràfic per la contraportada del
butlletí municipal “Dia a Dia” de Sant Cugat Sesgarrigues, el text íntegre de les quals
es reprodueix a continuació:
Bases concurs fotogràfic contraportada “Dia a Dia”
Quin és l’objectiu del concurs?
El concurs de fotografia té per objectiu donar a conèixer una visió personal del poble
de Sant Cugat Sesgarrigues i difondre la fotografia a través de la revista municipal “Dia
a Dia”.
Qui pot participar-hi?
El concurs està obert a tots els ciutadans i ciutadanes.
En el supòsit que l’autor/a de les fotografies sigui un/a menor d’edat, caldrà presentar
una autorització paterna/materna, segons un model que facilitarà l’Ajuntament,
consentint la participació del/la menor al concurs i la publicació de la fotografia.
Quines característiques han de tenir les fotografies?
Les fotografies han de ser d’indrets i paisatges de Sant Cugat Sesgarrigues. Si a les
fotografies hi apareixen persones identificables, caldrà aportar el seu consentiment per
escrit.
Com s’han de presentar les fotografies?
Les fotografies es presentaran en format .jpg i han de tenir una resolució de 300 dpi
per a la seva publicació en suport imprès.
Tramesa
Les fotografies s’han d’enviar a la següent direcció de correu electrònic:
rodriguezay@diba.cat, indicant nom i cognoms de la persona que ha fet la fotografia.
Les fotografies es poden enviar abans del dia 15 de cada mes. El dia 20 es realitza el
tancament de l’edició de la revista “Dia a Dia”.
Com se seleccionaran les fotografies guanyadores?
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Una comissió formada per: regidor/a de Cultura i regidor/a de Comunicació de
l’Ajuntament, farà mensualment una selecció de la fotografia seleccionada, que es
publicarà a la revista del mes en curs.
Difusió de les fotografies
La fotografia guanyadora es publicarà a la contraportada de la revista “Dia a Dia” i
s’indicarà el nom dels autors o autores.
L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues es reserva el dret a la utilització de les
fotografies presentades, que passaran a formar part de l’arxiu fotogràfic d’aquesta
entitat.

La participació en el Concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
Segon.- Publicar Anunci amb el contingut íntegre de les Bases reguladores del
Concurs fotogràfic per la contraportada del butlletí municipal “Dia a Dia” de Sant Cugat
Sesgarrigues, al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, a l’e-tauler de l’Ajuntament i al
Butlletí Municipal Dia a Dia.
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