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 de data 30.03.2022 (BOPG núm. 71 de 12/04/22) en el qual està prevista
aquesta actuació, programa 25.
Aquestes bases tenen per finalitat establir els criteris i el procediment per a l'atorgament
dels 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; amb la voluntat d'animar
els artesans participants a realitzar peces amb una especial cura, gust o inspiració i
compartir el coneixement i la recuperació del patrimoni tradicional més enllà de la
competitivitat requerida per l'activitat professional.
Les normes contingudes en aquestes bases regulen l’objecte del concurs i la quantia del
premi, els requisits generals que han de complir els participants, la convocatòria del
concurs, la forma de presentació i requisits de les sol·licituds de participació, 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 del 58 al 64 del seu reglament de desenvolupament
aprovat per Reial decret 887/2006/RGSS) de 21 de juliol, els articles 239 al 241 de la
refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003) i 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 amb un especial
cura, gust o inspiració i compartir el coneixement i la recuperació del patrimoni tradicional
més enllà de la competitivitat requerida per l'activitat professional.
2. Les obres presentades a concurs hauran d'estar realitzades artesanalment.
3. El certamen ofereix dues modalitats: la cistelleria tradicional i la cistelleria artísticocreativa.
4. En la modalitat de cistelleria tradicional les obres presentades s'hauran de basar en
models del patrimoni de cistelleria tradicional i hauran d'estar realitzades amb materials
naturals. En cap cas s'admetran rèpliques en miniatura.
5. En la modalitat de cistelleria artístico-creativa les obres presentades hauran d'ésser
realitzades amb tècniques pròpies de la cistelleria, essent de lliure elecció els materials
emprats, podent fer servir altres matèries primeres, com ara fang, ferro, pedra, llautó entre
d'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 estableixi com a guanyador el jurat del certamen.

7. Els premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent en el moment de la seva
entrega.
4.- Participants
Podrà participar en aquest concurs qualsevol cisteller o cistellera que desenvolupi la seva
activitat artesanal tan a títol individual com col·lectiu.
Els participants podran presentar un màxim d'una obra per modalitat.
5.- Convocatòria
L’Ajuntament per Decret d’Alcaldia, acordarà la convocatòria per a l’atorgament del premi
del Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó (CICRA) i s'obrirà el termini per a la
seva sol·licitud, que serà a comptar des de l'endemà de la publicació del corresponent
edicte al Butlletí Oficial de la Província fins a 15 dies abans de l'inici de la fira i serà
anunciada pels mitjans adients (seu electrònica, butlletí municipal, tauler d’anuncis, etc.)
que garanteixen el seu coneixement efectiu per part de les persones físiques i jurídiques
potencialment beneficiàries.
Els cistellers no residents a l'estat espanyol podran consultar les bases a la web de la fira:
www.firadelcistell.cat.
6.- Forma de presentació i requisits de les sol·licituds de participació
Les sol·licituds de participació en el certamen es formularan mitjançant la presentació de
la butlleta d'inscripció degudament complimentada i signada pel cisteller/a participant, en
paper a l'Oficina de Promoció de la Ciutat en horari de 10 a 14 h, per correu electrònic a
l'adreça firadelcistell@salt.cat, per correu ordinari a l'adreça de l'Ajuntament (Ajuntament
de Salt. Oficina de Promoció de la Ciutat. Plaça Lluís Companys, 1 CP 17190 Salt) o bé
per fax 972 23 70 72 - A/a Oficina de Promoció de la Ciutat.
En la butlleta d'inscripció i/o assumpte del correu electrònic, s'haurà de fer constar la
referència següent: CICRA (Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó).
És requisit imprescindible, per a poder participar al concurs, presentar tots els documents
requerits a la butlleta d'inscripció i disposar de compte bancari.
Tanmateix, els acords de convocatòria podran determinar, en supòsits justificats, la
necessitat d’aportar altres documents complementaris.
En el supòsit que el cisteller/a no acomplís els requisits assenyalats en aquestes bases,
la petició de participació en el concurs serà denegada sense necessitat de cap altre
tràmit.
Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà a l’interessat per tal que les
esmeni o la presenti en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, amb
l’advertiment que en cas contrari es declararà desistit de la petició i es procedirà a l’arxiu
de les actuacions, prèvia declaració expressa. Així mateix, si el sol·licitant ho autoritza, el
requeriment d’esmena de sol·licitud es podrà realitzar 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. Jurat
1. El jurat serà nomenat per l'Ajuntament de Salt a proposta de l'Associació de Cistellers i
Cistelleres de Catalunya. Estarà format per un mínim de 3 persones o un màxim de 5 ,
sempre amb nombre imparell per evitar empats en la puntuació.
2. Els membres seran escollits entre coneixedors, professionals i estudiosos de l'ofici, i
almenys 1 serà representant de l' Associació de Cistellers i Cistelleres de Catalunya.
Entre els membres del jurat s'escollirà qui actuarà com a presidència.
3. En el cas que el guanyador de l’any en curs participi en la següent edició de la fira,
haurà de ser membre del jurat i no podrà participar en el concurs.
4. Els membres del jurat s'hauran de renovar cada any i en cap cas podran formar-ne
part dos anys seguits.
5. Actuarà com a secretari del concurs un tècnic de l'Oficina de Promoció de la Ciutat de
l'Ajuntament de Salt que vetllarà per l'estricte compliment de les bases del concurs.
8.- Criteris de valoració
1. Els criteris d'avaluació per part del jurat, en ambdues modalitats, són els següents:
- Dificultat tècnica de la realització.
- Originalitat de la peça.
- Qualitat tècnica.
En el cas de la modalitat artístico-creativa, també hi haurà el següent criteri:
- Aproximació de la peça al concepte inspirador
2. El jurat emetrà el seu veredicte després de la deliberació i debat entorn de les peces
presentades, nomenant un únic guanyador per modalitat.
4. La recepció de les peces a concurs i la coordinació del muntatge de l'exposició serà
realitzada per un especialista nomenat per l'Associació de Cistellers de Catalunya. Aquest
especialista podrà assistir al jurat en cas que aquest demani algun aclariment o informació
que consideri rellevant per a la correcta valoració de les peces a concurs.
8.- Tramitació i lliurament del premi
1. Les obres presentades seran exposades al públic de manera conjunta durant els dies
que es celebri la Fira Internacional del Cistell de Salt.
2. El veredicte i lliurament dels premis es portarà a terme 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 com a data límit 15 dies abans de l’inici 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
termini màxim 1 hora abans de l'assenyalada per l'organització com a hora de trobada del
jurat, i de preferència el dia anterior per a facilitar el muntatge de l'exposició. En cas que

l'autor no assisteixi a la fira, es podran fer arribar les peces amb anterioritat a l'Oficina de
Promoció de la Ciutat a l'adreça: Ajuntament de Salt. Oficina de Promoció de la Ciutat.
Plaça Lluís Companys, 1 CP 17190 Salt. Les despeses que comportin els trasllats de les
peces sempre aniran 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, i els guanyadors del certamen cediran
tots els drets sobre la peça seleccionada. L'Associació de Cistellers i Cistelleres en podrà
fer, si s'escau, prèvia sol·licitud a l'Ajuntament de Salt, ús de caràcter divulgatiu i en farà
un seguiment per vetllar per l'òptima conservació de la peça.
e. Les obres no premiades podran retirar-se al finalitzar la fira, a la mateixa sala
d'exposicions, a partir de l’hora de tancament de l’exposició al públic, i durant les dues
setmanes següents a l'esdeveniment a l'Oficina de Promoció de la Ciutat. Passat aquest
dia l'organització no es responsabilitza de la custòdia de les peces no recollides.
f. En cas de resultar guanyadors d'un dels premis, és imprescindible aportar, en el termini
màxim de 15 dies després de l'atorgament del mateix, personalment al registre de
l'Ajuntament o per correu postal, la documentació següent:
-Fotocòpia del NIF
-Dades bancàries completes
-En cas de no residents a l'Estat Espanyol, per tal de no fer retenció de l'IRPF, caldrà
presentar certificat de residència fiscal signat per les autoritats fiscals del país
d'origen.
-Fitxa de creditor degudament complimentada (en cas que no s'hagi presentat
anteriorment o hi hagi alguna modificació respecte les dades presentades)
- En el cas dels residents a l'Estat Espanyol, caldrà presentar documants justificatius o
autorització de consulta d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat
social.
g. En cap cas s'admetran peces que no hagin estat inscrites al concurs.
10.- Disposicions finals
1. L'Ajuntament de Salt, amb l'assessorament, quan s'escaigui, de l'Associació de
Cistellers i Cistelleres de Catalunya, es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en
aquestes bases.
2. Aquestes bases reguladores entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra
en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler de la corporació.

