Bases reguladores dels premis del Certamen Internacional
de Cistelleria Roser Albó (CICRA)

1. Objecte de la convocatòria
L'Ajuntament de Salt disposa d'un Pla estratègic de subvencions, aprovat per
decret d'alcaldia en data del 20 de febrer de 2019 (BOPG núm. 46, de 6 de
març de 2019), en el qual es preveu, com un dels objectius estratègics de
l'Àrea de Territori, el foment de l'artesania i, més concretament, de la cistelleria
artesanal de qualitat. Com a activitat subvencionable en aquest objectiu, s'hi
defineix el Certamen internacional de Cistelleria Roser Albó (CICRA).
Aquestes bases tenen per finalitat establir els criteris i el procediment per a
atorgar els premis del Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó (CICRA)
per part de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Comerç de l'Ajuntament de Salt, i
recullen la voluntat d'animar els artesans participants a crear peces amb una
especial cura, gust o inspiració, tant com a compartir i protegir el coneixement
del patrimoni tradicional, més enllà de la competitivitat pròpia de l'exercici de
l'activitat professional.
Les normes contingudes en aquestes bases regulen l'objecte del concurs i la
quantia del premi, els requisits generals de participació, la convocatòria del
concurs, la normativa d'inscripció, els criteris de valoració, la tramitació i
lliurament del premi i les obligacions dels participants.
Els actes d'atorgament del premi hauran de tenir en qualsevol cas la cobertura
pressupostària corresponent.

2. Règim jurídic
Aquesta subvenció es convocarà i s'atorgarà en règim de concurrència
competitiva a l'empara del que disposen els articles 23 al 27 de la Llei 38/2003
de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 58 al 64 del
Reglament general de subvencions que la desenvolupa (Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol); els articles 239 al 241 de la refosa Llei municipal i de règim
local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003); els articles 118 a 129 del

Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS)
(Decret 179/1995); i les bases d'execució del Pressupost municipal vigent.

3. Objecte i quantia del premi
1. L'objecte del premi és incentivar la creació de peces de cistelleria fetes amb
una cura, gust o inspiració especials, i fomentar que es comparteixi i
protegeixi el coneixement del patrimoni tradicional, més enllà de la
competitivitat pròpia de l'exercici de l'activitat professional.
2. Les obres que es presentin a concurs hauran de ser fetes artesanalment.
3. El certamen ofereix dues modalitats: la cistelleria tradicional i la cistelleria
artística, creativa i de disseny.
4. En la modalitat de cistelleria tradicional les obres hauran de prendre com a
referència els models del patrimoni de la cistelleria tradicional i ser fetes
amb materials naturals. En cap cas no s'admetran rèpliques en miniatura.
5. En la modalitat de cistelleria artística, creativa i de disseny les obres hauran
de ser fetes amb tècniques pròpies de la cistelleria tradicional, per bé que es
permetrà emprar qualsevol tipus de material, ja sigui fang, ferro, pedra,
llautó o altres. Hi haurà un concepte inspirador, proposat per l'Associació de
Cistellers i Cistelleres de Catalunya, que es farà públic en el moment de la
convocatòria.
6. L'Ajuntament de Salt disposa un premi de 1.000 € per a cadascuna de les
modalitats a favor del participant que el jurat estableixi com a guanyador del
certamen.
7. Els premis estaran subjectes a la normativa fiscal que sigui vigent en el
moment de lliurar-los.

4. Participants
Podrà participar en aquest concurs qualsevol cisteller o cistellera que
desenvolupi la seva activitat artesanal tant a títol individual com col·lectiu.
Els participants podran presentar un màxim d'una obra per modalitat.

5. Convocatòria
L'Ajuntament acordarà la convocatòria dels premis del Certamen Internacional
de Cistelleria Roser Albó (CICRA) mitjançant decret d'alcaldia. El termini de
recollida de sol·licituds començarà a partir de l'endemà de la publicació de
l'edicte al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia abans de l'inici del
muntatge de l'exposició. La convocatòria s'anunciarà pels mitjans adients per
tal de garantir que arriba a totes aquelles persones físiques i juridiques que en
puguin ser potencialment beneficiàries (seu electrònica, butlletí municipal,
tauler d’anuncis, etc.).
Els cistellers no residents a l'estat espanyol podran consultar les bases al web
de la Fira Internacional del Cistell de Salt (www.firadelcistell.cat).

6. Normativa d'inscripció
Les sol·licituds de participació al certamen s'hauran de fer per mitjà de la
presentació de la butlleta d'inscripció degudament emplenada i signada per la
persona participant; caldrà presentar-la personalment a l'Oficina de Promoció
de la Ciutat en horari de 10 a 14 h, o enviar-la per correu electrònic a l'adreça
firadelcistell@salt.cat, per correu ordinari a l'adreça de l'Ajuntament de Salt,
plaça Lluís Companys, 1 - 17190 Salt, o per fax al número 972 23 70 72.
En cas d'adreçar la butlleta per correu electrònic, caldrà indicar el nom del
Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó (CICRA) com a referència a
l'assumpte del missatge. En cas d'enviar-la per correu ordinari o per fax, caldrà
dirigir-la a l'atenció de l'Oficina de Promoció de la Ciutat.
Per a poder participar al concurs, és indispensable presentar tots els
documents requerits a la butlleta d'inscripció i disposar de compte bancari,
com també presentar qualsevol altra documentació complementària que es
pugui demanar en determinats supòsits, descrits més avall.
L'incompliment de qualsevol dels requisits assenyalats en aquestes bases
comportarà que es denegui, directament i sense necessitat de fer cap més pas,
la participació al concurs de la persona sol·licitant.
En cas que alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà a la persona
interessada que les esmeni en un termini màxim i improrrogable de deu dies

hàbils, amb l'advertiment que, en cas contrari, la seva petició quedarà
desestimada i directament arxivada. Si el sol·licitant ho demana i autoritza,
aquest intercanvi d'informació per a esmenar la sol·licitud es podrà fer via
correu electrònic.
La presentació de la sol·licitud de participació implica l'acceptació íntegra, per
part de l'entitat física o jurídica sol·licitant, del contingut d'aquestes bases i de
la decisió del jurat.

7. Criteris de valoració
1. El jurat serà nomenat per l'Ajuntament de Salt a proposta de l'Associació de
Cistellers i Cistelleres de Catalunya. Estarà format per cinc persones
escollides entre coneixedors, professionals i estudiosos de l'ofici, i almenys
una serà representant de l'Associació de Cistellers i Cistelleres de Catalunya.
Entre els membres del jurat s'escollirà qui actuarà com a president.
Els membres del jurat s'hauran de renovar cada any i en cap cas no podran
formar-ne part dos anys seguits.
Actuarà com a secretari del concurs un tècnic de l'Oficina de Promoció de la
Ciutat de l'Ajuntament de Salt, que vetllarà perquè les bases del concurs es
compleixin estrictament.
2. Els criteris d'avaluació per part del jurat, en totes dues modalitats, són els
següents:
— dificultat tècnica
— originalitat de la peça
— qualitat tècnica
3. El jurat emetrà el seu veredicte un cop deliberat i debatut entorn de les
peces presentades i nomenarà un únic guanyador per modalitat.
4. La recepció de les peces a concurs i la coordinació del muntatge de
l'exposició la farà un especialista nomenat per l'Associació de Cistellers i
Cistelleres de Catalunya. Aquest especialista podrà assistir el jurat en cas
que aquest demani algun aclariment o informació que consideri rellevant per
a valorar correctament les peces presentades a concurs.

8. Tramitació i lliurament del premi
1. Les obres presentades seran exposades al públic de manera conjunta durant
els dies de la Fira Internacional del Cistell de Salt.
2. El veredicte i lliurament dels premis es portarà a terme també en el marc de
la Fira Internacional del Cistell de Salt.

9. Obligacions dels participants
Seran deures dels participants:
a) Enviar el full d'inscripció de la peça almenys 15 dies abans de l'inci de la fira.
b)Les peces presentades no podran ser obres premiades en esdeveniments
anteriors.
c) S'hauran de presentar les peces a la sala d'exposicions del recinte de la fira
com a molt tard 1 hora abans de l'hora assenyalada per l'organització per a
reunir-se el jurat, si bé, preferiblement, es demana que es faci com a molt
tard el dia anterior, per tal de facilitar el muntatge de l'exposició. En cas que
l'autor no pugui assistir a la fira, podrà fer arribar les peces abans a l'Oficina
de Promoció de la Ciutat, a l'adreça de l'Ajuntament de Salt - Oficina de
Promoció de la Ciutat, plaça Lluís Companys, 1, 17190 Salt. Les despeses
dels trasllats de les peces aniran sempre a càrrec de l'autor.
d)Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Salt i a
formar

part

del

conjunt

d'obres

premiades

d'edicions

anteriors.

Els

guanyadors del certamen cediran tots els drets sobre la peça seleccionada.
L'Associació de Cistellers i Cistelleres, si escau i prèvia sol·licitud a
l'Ajuntament de Salt, en podrà fer un ús divulgatiu i també seguiment per a
assegurar que es conserven en condicions.
e) Les obres no premiades podran retirar-se en acabar la fira a la mateixa sala
d'exposicions o durant les dues setmanes següents a l'Oficina de Promoció
de la Ciutat. Passat aquest termini, l'organització no es fa responsable de la
custòdia de les peces que no hagin estat recollides.

f) El guanyador d'un i altre premis hauran d'aportar la següent documentació
en el termini màxim de 15 dies a partir de l'atorgament, ja sigui
personalment al Registre de l'Ajuntament o per correu postal:
— fotocòpia del DNI o NIF
— dades bancàries completes
— fitxa de creditor degudament emplenada (en cas que no s'hagi presentat
anteriorment o que hagi variat alguna de les dades presentades)
— en cas de no ser residents a l'estat espanyol, per tal d'evitar la retenció de
l'IRPF, caldrà presentar un certificat de residència fiscal signat per les
autoritats fiscals del seu país
— també en cas de no ser residents a l'estat espanyol, documents que
justifiquin estar al corrent d'obligacions tributàries i de seguretat social al
seu país
g)En cap cas no s'admetran peces que no hagin estat inscrites al concurs.

10. Disposicions finals
1. L'Ajuntament de Salt es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que no
hagi estat previst en aquestes bases, amb l'assessorament de l'Associació de
Cistellers i Cistelleres de Catalunya sempre que calgui.
2. Aquestes bases reguladores entraran en vigor l'endemà de ser publicades
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació.

