ANNEX 1: BASES DEL CONCURS
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PER SELECCIONAR UN PROJECTE
EXPOSITIU PER AL PROGRAMA “ART EN RUTA” PEL PERÍODE 2018-2019

1. Objecte
El Consell Comarcal de la Selva convoca un concurs per la selecció d’un projecte expositiu
per al cicle d’exposicions itinerants “ART EN RUTA”
pel període 2018-2019 a la comarca de la Selva.
2. Règim Jurídic
El present concurs es regirà per allò establert en aquestes bases, i en allò que no estigui
previst s’aplicarà supletòriament (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.)
3. Objectiu del projecte
“Art en ruta” és un cicle d’exposicions itinerants que té per objectiu la promoció dels artistes
visuals de la comarca.
4. Destinataris
El concurs és de caràcter públic i obert, podran participar-hi artistes i col·lectius que estiguin
vinculats amb la comarca de la Selva (pintors, escultors, il·lustradors, fotògrafs, etc.) nascuts
o amb domicili a la comarca de la Selva.
Requisits:
-
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-

L’artista que presenta el projecte expositiu no pot haver estat premiat en la convocatòria
anterior d’ Art en Ruta 2017-2018.
El projecte expositiu que l’artista presenta no pot haver estat premiat o becat en cap més
convocatòria d’institucions públiques o privades durant el període 2018-2019. Aquest
requisit no és exclusiu, ja que l’artista pot presentar-s’hi amb altres projectes.
Els/les artistes que es presentin han de tenir un espai on-line on poder visualitzar el seu
treball (facebook, blog, web, instagram, dossier online, etc.)

5. Característiques dels projectes
Els projectes expositius que es presentin han de pertànyer a qualsevol de les següents
disciplines:
Arts visuals: pintura, dibuix, escultura, fotografia, etc.
Artesania: en qualsevol tècnica, procediment, suport i material
Mitjans audiovisuals i media interactius: cinema, vídeo i videojocs, instal·lacions
media, etc.
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-

-

Els materials i suports que s’utilitzin han de ser fàcilment transportables, i no poden
tenir un pes excessiu.
No totes les sales d’exposicions que acolliran els projectes tindran les mateixes
dimensions ni estructura. Caldrà tenir en compte aquest fet de manera que l’exposició es
pugui adaptar segons les característiques de cada sala. El Consell Comarcal de la Selva
es reserva el dret de reduir el nombre d’obres a exposar quan això sigui necessari per
adaptar els projectes a les sales o a la logística.
No hi pot haver més de tres peces que superin els 120 cm d’alçada i/o els 200 cm
d’amplada. Màxim 25kg per peça.
El conjunt del projecte que es presenti no pot comportar cap canvi permanent a les
sales d’exposició on s’instal·li.

6 . Premi
Dotació econòmica de 2.000€ a l’artista guanyador/a. La dotació del premi es farà
efectiva en dues parts: un 50 % en el moment de resoldre’s la convocatòria i el 50%
restant en el moment de finalitzar el projecte al desembre de 2019.
Recorregut itinerant per diferents sales d’exposicions de la comarca de la Selva.
S’oferirà l’exposició de la obra guanyadora a la Casa de la Generalitat de Perpinyà i al
festival innund’Art de Girona.
7. Funcionament del projecte
Cada itinerància a la comarca de la Selva tindrà una durada aproximada de 30 dies. El
període estimat per al recorregut itinerant del projecte expositiu seleccionat és d’un any, amb
la possibilitat de prorrogar-lo, en funció de les demandes dels ajuntaments.
El Consell Comarcal de la Selva s’encarregarà de gestionar i coordinar l’exposició.
S’encarregarà de transportar i instal·lar l’exposició als ajuntaments sol·licitants, d’organitzarne el calendari i les presentacions, i de fer-ne la divulgació i la comunicació en cada cas.
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Des del dia en què es comuniqui a l’autor/a que el seu projecte ha estat seleccionat, aquest
disposarà d’un període màxim de quinze dies naturals per lliurar el conjunt de la mostra.
Durant el període d’un any la obra que integra el projecte expositiu estarà a disposició del
Consell Comarcal de la Selva per a la seva utilització dins del cicle “Art en ruta”. L’autor de l’
obra autoritza al Consell Comarcal de la Selva perquè porti a terme les accions necessàries
per a la seva exposició (transport, instal·lació, emmagatzematge, etc.) i autoritzarà els actes
de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres que integrin l’exposició, per tal
de poder efectuar la promoció, informació i documentació de l’exposició abans de la
itinerància i durant tot el temps que duri aquesta. Així mateix el Consell Comarcal de la
Selva podrà preparar i difondre una versió electrònica o virtual de l’exposició per mitjà
d’Internet, sense subjecció, en aquest cas, a cap límit temporal.
Igualment, el Consell Comarcal de la Selva queda autoritzat a utilitzar el nom de l’artista
seleccionat, el nom artístic, la imatge personal i la signatura artística amb la finalitat
exclusiva de portar a terme les actuacions previstes en aquestes bases. Aquests elements
es podran conservar i utilitzar amb finalitats de documentació de l’activitat sense límit
temporal.
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L’incompliment per part de l’autor/a seleccionat/da de qualsevol d’aquestes condicions
comportarà l’anul·lació immediata del programa de difusió, i eximirà al Consell Comarcal de
la Selva de complir els seus compromisos.
8. Criteris per valorar les propostes
La selecció de les propostes es farà a partir dels projectes rebuts.
Es valorarà especialment:
-

La qualitat artística del projecte expositiu
La construcció d’un fil discursiu que aglutini el conjunt de l’exposició i que sigui
coherent i unitari.
La capacitat del projecte d’adaptar-se, en cada cas, a les necessitats de les sales.
La facilitat d’instal·lació i d’adaptació als diferents espasi expositius.
El currículum de l’artista

9. Requisits en relació amb la documentació que cal presentar
Els projectes es poden presentar a títol individual o en grup (màxim 3 persones). En aquest
darrer cas, s’ha d’especificar el nom concret del grup de sol·licitants. Cada sol·licitant o cada
grup de sol·licitants ha de fer arribar al Registre d’Entrada del Consell Comarcal de la Selva
un escrit de sol·licitud de participació al concurs regulat per aquestes bases, fent constar el
nom de l’artista o dels artistes, l’adreça, població i telèfon, i el nom del projecte expositiu. Cal
acompanyar l’escrit de la documentació següent:
-

-

Fotocòpia del DNI de la persona o de les persones que presenten la sol·licitud i un
document que acrediti el seu domicili (almenys d’un membre en cas de ser un grup de
persones) a la comarca de la Selva (certificat d’empadronament o similar).
Currículum artístic de l’autor/a o autors del projecte, en què constin els estudis, les
actuacions i les exposicions realitzades (en cas que n’hi hagin)
Memòria
descriptiva
detallada
del
projecte
expositiu.
Cal
adjuntar
fotografies/mostres/vídeos, etc. de l’obra/es i/o de la instal·lació proposada.

10. Termini

11. Selecció dels projectes i resolució
Un jurat, format per professionals relacionats amb les arts plàstiques i la gestió cultural,
escollirà la proposta guanyadora. La resolució de la convocatòria es farà pública un mes
després de finalitzar el termini per presentar els projectes artístics i es podrà consultar al
web del Consell Comarcal de la Selva.
El jurat estarà format per:
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El termini de sol·licitud finalitzarà un mes després de publicació de les bases al portal web
del Consell Comarcal de la Selva (www.selva.cat).

Podeu consultar l'autenticitat del document a:
Codi Segur de Validació

4b07e807d3654025830e61402d4eff7a001

Url de validació

https://seu.selva.cat/verificador

-

Un representant del Consell Comarcal de la Selva
Un representant de museus locals, entitats o institucions relacionades amb l’art de la
comarca de la Selva.
Un representant del Festival innund’Art (Girona)

El Jurat aixecarà acta de la seva decisió, deixant constància de la proposta guanyadora.
El jurat podrà declarar deserta la selecció si considera que els projectes presentats no són
suficientment meritoris. El veredicte, serà inapel·lable.
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12. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.
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