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Dilluns, 27 de febrer de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manresa

Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports
Secció de Cultura

ANUNCI de convocatòria de concurs públic per a la selecció del logotip "Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018"

En compliment de la resolució núm. 643 de 31 de gener de 2017, s'obre convocatòria de concurs públic per a la  
presentació de sol·licituds de candidatures a l'esmentat concurs en els següents termes:

"OBJECTIU.

L'objectiu d'aquestes bases és seleccionar una marca gràfica destinada a identificar la imatge "Manresa, Capital de la 
Cultura Catalana 2018", que serà utilitzada en totes aquelles activitats, campanyes, serveis, programes, publicacions, 
etc. que es realitzin en el marc de la capitalitat de Manresa 2018 o que puguin servir per promocionar-la.

El  procediment  per  a  la  concessió  dels  premis  regulats  en  aquestes  bases  es  regeix  pels  principis  de  publicitat,  
transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.

El concurs és obert a totes les persones físiques o jurídiques interessades. Cada participant podrà presentar un únic 
treball, que sigui original i que no hagi estat publicat ni hagi participat en altres concursos.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.

El termini d'admissió de propostes restarà obert durant 15 dies naturals a comptar a partir de la data de publicació de la 
present convocatòria al BOP. No s'acceptaran dissenys presentats fora de termini.

Els participants hauran de formalitzar la seva participació presentant, en el termini assenyalat, la següent documentació, 
en dos sobres diferents:

Sobre número 1.

Ha de contenir la sol·licitud de participació en que constaran les dades identificatives (nom, adreça, fotocòpia del DNI, 
telèfon, correu electrònic) i la signatura de cessió dels drets d'imatge segons annex 1. Si es tracta de persona física 
menor d'edat, cal acompanyar escrit de conformitat i d'acceptació de les bases signat per pare, mare o tutor.

A l'exterior del sobre haurà de figurar el pseudònim de la persona o entitat concursant. Aquest sobre només s'obrirà en 
cas que la proposta sigui la guanyadora per tal de garantir l'anonimat i imparcialitat del jurat.

Sobre número 2.

Ha de contenir  la proposta de logotip tant  en suport  digital  com en versió  impresa,  acompanyada de tota aquella  
documentació que es consideri oportuna relativa a l'explicació de la proposta. A l'exterior del sobre haurà de figurar el 
pseudònim de la persona o entitat concursant.

A més, en el sobre segon s'ha d'adjuntar un breu manual d'aplicació del llibre d'estil amb les versions de la marca i 
codis, acompanyat d'una justificació.

Les propostes s'hauran de presentar a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, al Passeig de Pere III, 27,  
bx, en horari de matí: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h, i de tarda de dimarts a diumenge de 18:00 a 21:00 h.
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PROPOSTES.

Característiques tècniques.

1. La imatge gràfica de la ciutat Capital de la Cultura Catalana 2018 haurà d'acomplir els següents requisits:

a) Contenir el nom de Manresa.

b) Incloure les paraules "Capital de la Cultura Catalana" i el número "2018".

2. El disseny d'altres elements gràfics que, a criteri de l'autor, puguin acompanyar el text és totalment lliure. No obstant,  
s'informa de la importància de la llum i de l'aigua com a elements que formen part de la tradició manresana.

3. Els dissenys presentats a concurs han de ser inèdits i originals.

4. El disseny presentarà versió vertical i horitzontal, en blanc i negre i color, i s'ha de poder adequar a qualsevol suport 
de comunicació (carta, correu electrònic, web, cartells,...).

5. El material gràfic s'haurà de presentar en format imprès i suport digital.

a) Suport paper: DIN A3 sobre suport de cartró ploma.

b) Suport digital: DVD o llapis de memòria USB amb arxius d'imatge tif/jpg, tant en blanc i negre com color, i arxiu 
vectorial per a la seva correcta reproducció en diferents formats (programa Illustrator o adaptable al mateix).

6. Breu descripció, dels motius del disseny.

CRITERI DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES.

El jurat  prendrà les seves decisions amb total  independència i  en base als criteris de valoració que determinen a 
continuació.

Es valorarà:

• La qualitat gràfica.

• L'adequació als valors de "Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018", pel que fa al suport a la projecció de ciutat,  
cultura, turisme i patrimoni.

• L'optimització dels recursos gràfics i de producció.

JURAT I VEREDICTE.

El jurat que seleccionarà el projecte guanyador estarà format per.

• Presidenta: La Regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa.

• Vocal: La Cap del Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports.

• Vocal: El Cap de Secció de Cultura, responsable tècnic del projecte Manresa 2018.

• Vocal: El Cap de Comunicació de l'Ajuntament.

• Vocal: El gerent de Fira Manresa o persona en qui delegui.

• Vocal: El director de l'Escola d'Art de Manresa, o persona en qui delegui.

• Secretari: Un funcionari municipal, que exercirà les funcions de secretaria, sense vot.

El jurat avaluarà els projectes presentats i seleccionarà el millor disseny segons els criteris d'avaluació que es detallen 
en el punt anterior.
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Les funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació:

• L'admissió de les propostes presentades, mitjançant l'aixecament d'acta en la que figuraran, si s'escau, les propostes 
no admeses, detallant els motius de l'exclusió.

• La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanyi.

• La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs.

El veredicte del jurat és inapel·lable.

El  jurat  es reserva el dret  a declarar el  premi desert en cas que considerà que cap de les propostes presentades 
compleixi els requisits mínims de qualitat tècnica.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic en data que es determinarà. Així mateix es publicarà el 
resultat a la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa (www.manresa.cat).

PREMI.

S'estableix  un  premi  únic  per  a  la  proposta  guanyadora  d'una  quantitat  de  1.500  EUR,  amb  càrrec  a  l'aplicació 
pressupostària 3340 48100, que estar subjecta a les retencions fiscals que correspongui.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

La  marca  premiada  passarà  a  ser  propietat  de  I'Ajuntament  de  Manresa,  que  n'adquireix  els  drets  d'explotació,  
distribució, divulgació, comunicació púbica reproducció de la marca per aplicar-la a diferents elements de cartelleria, 
programes i altres elements de publicitat o marxandatge que es derivin de la realització o de la promoció de la Capitalitat 
de la Cultura Catalana per a la ciutat de Manresa l'any 2018.

El concursant serà responsable de qualsevol reclamació relativa a la propietat intel·lectual, industrial o comercial dels 
materials  utilitzats  i  indemnitzarà  l'Ajuntament  de  Manresa  pels  danys  que puguin  derivar-se  de la  interposició  de 
reclamacions, incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra l'Administració.

L'Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer una exposició amb tots els treballs presentats a concurs. Tots els 
participants cedeixen de forma gratuïta a l'Ajuntament de Manresa els drets de distribució i comunicació pública dels 
treballs presentats, per a que siguin exposats.

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal,  les dades de caràcter personal  dels 
sol·licitants  seran  tractades  amb  la  finalitat  de  gestionar  i  tramitar  aquestes  bases  i  principis  de  seguretat  i  
confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

Constitueixen  les  bases  reguladores  d'aquest  premi  les  bases  reguladores  de  l'atorgament  de  subvencions  de 
l'Ajuntament de Manresa, que seran d'aplicació en tot allò no previst en aquesta convocatòria.

La participació a aquest premi porta implícit el coneixement i acceptació d'aquesta normativa.

ANNEX 1.

CESSIÓ DE DRETS.

Mitjançant  la meva signatura en aquest  document  confirmo el  meu consentiment  a  la  cessió de drets d'explotació 
distribució divulgació comunicació pública i reproducció de la marca per aplicar-la a diferents elements de cartelleria 
programes i altres elements de publicitat o marxandatge que es derivin de la realització o promoció de la Capitalitat de la 
Cultura Catalana per a la ciutat de Manresa l'any 2018.
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La present cessió de drets no donar peu a cap contraprestació.

Els crèdits per a la dotació del premi es consignaran a la partida 3340 48100 del pressupost municipal per al 2017."

Manresa, 9 de febrer de 2017
L'alcalde, Valentí Junyent i Torras

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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