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BASES DEL XXXV CERTAMEN DE PINTURA SANT MARÇAL 2022 

 

1. L’Ajuntament de Marratxí convoca el XXXV Certamen de Pintura de Sant Marçal. Cada artista 
participant hi pot presentar una sola obra. Poden optar al Premi artistes majors d’edat de 
qualsevol nacionalitat i residència. 

2. El tema de les obres, així com la matèria i les tècniques emprades, són lliures, amb unes 
mides màximes de 125 cm d’alçada i de 205 cm d’amplària (emmarcat inclòs, en el seu cas). 

3. Cada participant ha de presentar els següents documents: 

- Sol·licitud (a disposició de les persones interessades al web www.marratxi.es). 

- Fotocòpia del DNI o NIE. 

- Fitxa tècnica de l’obra sense les dades personals en format A4 amb la imatge de l’obra 
en color, tot indicant títol, mides i tècniques (comprovar que compleix els requisits dels 
punts 2 i 6). 

- Currículum artístic de la persona autora de l’obra. 

4. El termini de presentació de la documentació assenyalada a l’apartat anterior estarà 
comprès entre la publicació d’aquestes bases i el 18 de maig de 2022 (data de registre 
d’entrada), i es podrà dur a terme de les següents formes: 

- Per registre electrònic a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: 
https://seuelectronica.marratxi.es  En aquest cas es necessita disposar de certificat digital o 
DNI electrònic activat. 

- Presencialment amb cita prèvia en els Registres de l’Ajuntament de Marratxí. Informació 
de registre i cita prèvia en el tel. 971 78 81 00. 

O en els llocs establerts a l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

- Per correu postal certificat administratiu dirigit a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
Marratxí (Camí de n’Olesa, 66, 07141 Sa Cabaneta). En aquest cas el mata-segells ha de 
tenir data anterior o igual a la d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, les dades 
facilitades pels participants s’incorporen a fitxers propietat de l’Ajuntament de Marratxí, 
davant el qual es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.  

5. El jurat del XXXV Certamen de Pintura Sant Marçal estarà format per professionals 
relacionats amb les arts plàstiques i es farà públic una vegada finalitzat el termini de 
presentació de les sol·licituds. 

El jurat actuarà amb llibertat i discrecionalitat, valorarà la qualitat de les creacions 
artístiques i resoldrà motivadament la selecció de les obres a exposar  com la concessió del 
premi. Prendrà les decisions per consens i el seu veredicte serà inapel·lable, en el cas de no 
obtenir guanyador a la primera votació, es faran successives votacions fins acordar un 
guanyador. 
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6. Les obres que es presentin a concurs han de reunir els següents requisits: 

- Ser actuals, amb una antiguitat màxima d’un any, comptat a partir de la publicació de les 
presents bases (abril 2022). 

- Ser inèdites i úniques, no seriades ni còpies d’altres obres. 
- Incloure alguna tècnica pictòrica (el que s’ha d’especificar a la fitxa tècnica de l’obra). 

7. Una vegada presentada tota la documentació, el jurat efectuarà una primera selecció i es 
requerirà telefònicament a les persones autores de les obres preseleccionades, per a la seva 
presentació en el centre d’exposicions ca ses Monges de Pòrtol, ubicat en el Carrer major 
núm. 135, els dies 1 i 2 de juny de 2022. Conjuntament amb l’obra, podran adjuntar-ne 
catàlegs de les darreres exposicions i dades bibliogràfiques. 

Si les persones autores no resideixen a Mallorca, l'Ajuntament de Marratxí habilita una borsa 
d'un màxim de 750 €, dels qual cada participant podrà rebre un màxim de 150 € (presentant 
les factures i documentació requerida).  

8. Rebudes les obres originals el jurat durà a terme la selecció final per a l’exposició i emetrà el 
seu veredicte abans de la inauguració. La decisió serà inapel·lable. 

9. Les obres seleccionades per a l’exposició es podran visitar en el Centre d’exposicions ca ses 
Monges de Pòrtol, en el Carrer major, núm. 135. La inauguració i l’acte de lliurament del 
premi seran el dia 25 de juny a les 18 hores. L’exposició romandrà oberta fins el dia 27 de 
juliol. 

10. Els currículums i catàlegs poden ser retirats durant el període expositiu. En cas de no ser 
retirats podran ser destruïts per part de l’Ajuntament. 

11. L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de Marratxí, entitat que es reserva el 
dret de realitzar una exposició d’obres de la persona guardonada, que podrà formar part del 
jurat del proper Certamen de Pintura Sant Marçal. 

L’artista guardonat s’obliga, consegüentment, a realitzar les cessions de drets d’autor 
transmissibles a favor de l’Ajuntament de Marratxí.  

12. L'Ajuntament de Marratxí podrà utilitzar la reproducció fotogràfica de l'obra guanyadora del 
Certamen, així com de les obres seleccionades per a l'exposició. 

13. Les obres exposades hauran de ser retirades els dies 28 i 29 de juliol. En cas de no ser 
retirades durant el període assenyalat, s’entendrà que es renuncia a qualsevol dret sobre la 
propietat de l'obra a favor de l'Ajuntament de Marratxí, excepte si es  justifica la 
impossibilitat de la seva retirada. 

14. La dotació del premi és de 6.000 €. El premi està subjecte a la retenció fiscal que 
correspongui, segons la legislació vigent. La persona guardonada es compromet a acudir 
personalment a l’acte de lliurament del premi, excepte força major. 

La resta de repercussions fiscals, que l’obtenció del premi comporti, seran a compte de 
l’artista premiat, l’Ajuntament queda exonerat de qualsevol responsabilitat al respecte.  

Si la persona guanyadora no és de Mallorca, l'Ajuntament de Marratxí es farà càrrec de les 
despeses màximes de 150 € per desplaçament i una nit d'allotjament d'un màxim de 80 € 
(presentant les factures i documentació requerida). 

15. El fet de participar en aquest Certamen implica que s’accepten les presents bases. 


