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Ref.: 2019/1399/1 - Aprovació JO2019 Bases Concurs de Còmics 2019 i Despesa dels
Premiats

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat
per Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 17 de maig de 2019.

«
« J10-19 Acord.2
Ref.: Exp. Joventut 10/2019 Aprov. bases XXXV Concurs de Còmics 2019 “CIUTAT DE CORNELLÀ”

Vist que el Concurs de Còmics 2019 “CIUTAT DE CORNELLÀ” ha arribat a la
seva XXXV i que és un concurs consolidat tant per l’àmplia participació com per la qualitat de
les obres presentades.
Vist l’informe de la tècnica de Joventut de data 21 de febrer de 2019.
Atès el contingut de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions,
desenvolupada pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
llei general de subvencions.
Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest Ajuntament, pel període
2016-2019, aprovat per Decret d’Alcaldia 387/16 de data 5 de febrer de 2016, modificat pel
Decret d’Alcaldia 1145/16 de data 17 de març de 2016 i pel Decret 2853/17 de data 8 de juny
de 2017, confeccionat a l’empara del que disposa l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de
novembre.
Atesos els articles 118 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant
Decret núm. 2796/2015, de data 15 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la
Província el 9 de juliol de 2015, la Tinenta d’Alcalde de Cultura i Igualtat, proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents

FIRMADO
22/05/2019 08:39

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Diligència: Diligència - Aprovació JGL 17-05
-2019
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: FO9MS-8V7WE-67DVC
Fecha de emisión: 12 de junio de 2019 a las 13:34:28
Página 2 de 6

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- 24_Cap de Secretaria de AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.Firmado 22/05/2019 08:39

FIRMADO
22/05/2019 08:39

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 572117 FO9MS-8V7WE-67DVC 4E3B5EB8C53649AB6FA4D2F92009F61BB9E6ADAE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do

ACORDS

Primer.- Aprovar les bases del XXXV Concurs Còmics 2019 “CIUTAT DE
CORNELLÀ”

“Bases del XXXV Concurs Còmics 2019 “CIUTAT DE CORNELLÀ”
CONDICIONS GENERALS
PARTICIPANTS
N.º Categories Descripció
1
Junior
Joves que a 31 de desembre de 2019 tinguin entre 12 i 14 anys.
Juvenil
Joves que a 31 de desembre de 2019 tinguin entre 15 i 17 anys.
2
Sènior
Joves que a 31 de desembre de 2019 tinguin entre 18 i 30 anys.
3
TEMA, LLENGUA I FORMAT DEL CONCURS
N.º Concepte Descripció
Lliure, personatges originals, de creació pròpia i inèdits; i el contingut de les obres
4
Tema
no pot atemptar contra la dignitat de les persones i dels animals.
Llengua En català o en castellà.
5
l'obra original en blanc i negre o en color, feta amb tècnica lliure en format DIN-A3
Format
6
.
MODALITAT
N.º Categories
7
Junior
Juvenil
8
Sènior
9

PRESENTACIÓ

LLOC

Descripció
D’1 a 2 pàgines de format únic DIN A-3 (29'7 x 42).
De 2 a 4 pàgines de format únic DIN A-3 (29'7 x 42).
De 2 a 4 pàgines de format únic DIN A-3 (29'7 x 42).

Els treballs s’han de presentar sota un títol o un lema, juntament amb el full
d'inscripció amb les dades personals de la persona participant (nom i cognoms,
adreça, telèfon,e-mail i edat), fotocòpia del DNI i butlleta de votació del “Premi
Ivà”.
Es poden presentar obres individuals o conjuntes entre guionista i dibuixant, però
només una per persona.
De forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà Pl. de l’Església, 1.
Matins de 8:30 a 14:30h (a partir del 15 de juny l’horari de matins és de 8:30 a
13:30h) i per les tardes –es recomana cita prèvia- de 16:30 a 19:30h.
http://citaprevia.cornella.cat.
Per correu postal al Departament de Joventut, C/Mossèn Jacint Verdaguer 16-18
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(Baixos Interior), 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona).
ADMISSIÓ
D’OBRES

Des del dia següent a la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la
Província fins el 28 de juny de 2019. S’acceptaran els treballs que portin
aquesta data, com a màxim, en el mata-segells de correus.

EXPOSICIÓ

Es farà una exposició dintre de la "Mostra del Còmic de Cornellà 2019"
(novembre 2019) amb les obres finalistes i premiades pel jurat. Així mateix
s’exposaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà i al facebook de
Còmics a Cornellà (@ComicsCornella).

PROPIETAT DE
LES OBRES

Són propietat de cada participant.
L'organització es reserva el dret de reproduir les obres premiades durant un
any a partir de la data d’entrega de premis (8 de novembre de 2019).

JURAT
President/a
Tècnic/a
Secretàri/a
Dibuixant
Dibuixant
Dibuixant
Dibuixant
Dibuixant
Dibuixant
Dibuixant

El Jurat està Integrat per les Següents Persones
Regidor/a Delegat/da de l’Àrea de Cultura i Igualtat
Tècnic/a de Joventut
La Secretària General o persona en qui delegui
Professionals del món del còmic i la il·lustració
Carlos Azagra
Maikel, representant d’Edicions El Jueves
Albert Monteys
Mariel Soria
Ana Oncina
Juan Carlos Calvo
Kap

Dibuixant
Dibuixant

Guillermo Martinez-Vela
Jose Luis Martín, JL

Editor
Jordi Coll, de Amaníaco Ediciones
Colorista
Encarna Revuelta
Premsa
Jose Blaya, responsable departament de premsa de Norma Editorial
Editor
Emilio Bernárdez, de La Cúpula
Director
Jose Solana, de l’Escola Joso, Centre de Còmics i Arts Visuals
El veredicte es donarà a conèixer el mateix dia de la decisió (mitjans de juliol 2019).
Si el jurat així ho decideix, els premis podran ser declarats deserts.
La decisió del jurat es considerarà inapel·lable.
ALTRES DETERMINACIONS
Les persones que presentin obres al concurs també hauran d’adjuntar el full de votació al premi
IVÀ emplenat.
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La participació al concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
L'organització podrà introduir-hi les modificacions que li semblin convenients per al
funcionament del concurs.
L’organització es reserva el dret de publicar les obres premiades i en tindrà cura d’elles, però
no es fa responsable de la seva integritat per danys fortuïts i/o involuntaris.
Si durant el desenvolupament del concurs es comprova que qualsevol de les obres presentades
han estat plagiades, l'organització desqualificarà automàticament a la persona i a la seva
obra.
Les persones participants eximeixen el departament de Joventut de l'Ajuntament de Cornellà
de Llobregat i a la seva organització, de la responsabilitat del plagi o de qualsevol transgressió
de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual en què puguin incórrer.

PREMIS
Categories

Descripció i Quantitat

Júnior

Millor obra júnior : 200€ - Donat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Juvenil

Millor obra juvenil : 200€ - Donat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
més un lot de còmics valorat en 100€ - Donat per l’editorial Dibbuks.

Sènior

 Premi Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà” : 1.200€ - Donat per
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Un lot de còmics valorat en 300€ -Donat per l’editorial Grup Panini.
Un viatge al festival d’Angoulême (viatge, allotjament i passi pel festival,
gener 2020) – Donat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
 Premi Obra Finalista del Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà” : 600 € Donat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Un lot de còmics valorat en 150€ - Donat per l’editorial Penguin Random
House.
 Millor historieta d'humor : 600€ - Donat per Edicions El Jueves.
Més la publicació d’una tira còmica a la revista El Jueves.
Més una subscripció de 6 mesos a la revista El Jueves.
 Millor guió : 500€ - Donat pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Més un lot de còmics valorat en 100€ - Donat per l’Editorial Planeta Còmic.
 Millor historieta en català : 460€ - Donat pel Centre de Normalització
Lingüística de Cornellà de Llobregat.
Més un lot de còmics valorat en 100€ - Donat per l’Editorial Planeta Còmic.
 Millor obra local : 450€ - Donat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Més un curs de còmic intensiu a escollir pel/per la premiat/da - Donat per
l’Escola de Còmic Joso.
Publicació de l’obra a la revista mensual Viu Cornellà (a la web i/o revista).
 Tres mencions especials, més un lot de còmics valorat en 100€ cadascun Donat per Norma Editorial.
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Els premis en efectiu són referits a imports nets, per tant aquells que se’ls hagi d’aplicar la
retenció fiscal establerta en la legislació vigent es farà tenint en compte aquesta
circumstància.
Cap persona no podrà beneficiar-se de més d'un premi. El lliurament de premis es farà durant
l'acte d'inauguració de l'exposició de les millors obres seleccionades pel jurat (8 novembre
2019). A les persones premiades se'ls lliurarà també una placa commemorativa i un lot de
còmics (donat per Edicions El Jueves a la categoria sènior i Edicions La Cúpula a totes les
categories).

LLIURAMENT DE PREMIS
El divendres 8 de novembre a les 20 hores al Castell de Cornellà (Carrer Mossèn Jacint
Verdaguer s/n).

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES
En acabar l’exposició, seran retornats els originals i no les reproduccions.

PUBLICITAT
Aquestes bases es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions, un extracte de la
convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat, a la Seu Electrònica i es sotmetran a informació
pública per un període de 20 dies al taulell d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de
la Província, fent-se referència d’aquest anunci al Document Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Vist i Plau

Maria Jose Ramos Ibor
Coordinadora de Joventut, Solidaritat
i Cooperació

Rocio Garcia Pérez
Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Cultura i Igualtat

Cornellà de Llobregat a 26 de febrer de 2019”
Segon.- Sotmetre les bases a informació pública per un termini de 20 dies,
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler
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d’anuncis de l’Ajuntament i la web municipal, i fer referència de l’anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Autoritzar la despesa de 3.177,78 euros amb càrrec a la partida
pressupostària 0661.3341A.4800000 PREMIS ART JOVE, per a l’exercici 2019.
Quart.- Difondre el contingut d’aquestes bases a través dels mitjans de
comunicació locals, la Base de Dades Nacional de Subvencions, un extracte de la convocatòria
al Butlletí Oficial de l’Estat, i la Seu Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del
que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern de Catalunya.
Cinquè.- Donar compte a la propera Comissió Informativa.
»
»

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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