Mercats i Fires 2019/37
Exp.Elec.ABS 2019/4126

EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 17 de desembre de 2020, va
acordar aprovar la convocatòria i les bases reguladores del concurs per escollir el
disseny de la imatge representativa de la Fira del Vi de l´any 2020 de Pollença.
El text de les bases aprovades és el del següent tenor literal:
“BASES DEL CONCURS PER ESCOLLIR EL DISSENY DE LA IMATGE
REPRESENTATIVA DE LA FIRA DEL VI 2020
1.Finalitat
L’objecte d’aquest concurs és seleccionar el disseny gràfic que ha d’identificar la imatge de la
Fira del Vi de 2020 d’acord amb la seva especificitat i trets característics.
2. Participants
Poden presentar-s’hi professionals del món del disseny i belles arts, que no hagin fet abans la
imatge de la Fira del Vi de Pollença.
La participació pot ser individual o col·lectiva. En el cas de presentar-se com a col·lectiva, ha
de constar l’adreça fiscal i el CIF de l’esmentat col·lectiu. Si el col·lectiu no té identitat fiscal,
es designarà una persona representant del grup, que actuarà com a referent davant
l’Ajuntament a tots els efectes (retributius, retencions…).
3. Característiques del treball
Les obres es poden realitzar amb qualsevol tècnica pictòrica, fotogràfica, informàtica, etc. El
format serà de 24*65 cm o una mida proporcional. S’ha de tenir en compte que la imatge s’ha
de poder utilitzar tant en format vertical com horitzontal i s’ha d’adaptar a diferents suports o
mitjans. A més, s’han de poder incloure els literals FIRA DEL VI POLLENÇA 2020 – 25 i 26
d’abril – Claustre de Sant Domingo. També es pot proposar un lema que tingui a veure amb el
vi o amb el seu consum responsable.
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S’ha de presentar l’exemplar del treball, original o inèdit, dins un USB en format editable de
Photoshop, Illustratos o InDesign i també imprès i enganxat a sobre d’un cartró ploma
degudament protegit de mida 24*65 cm. Excepcionalment, els originals realitzats amb
tècniques pictòriques (oli, aquarel·la, guaix, pastel, etc.) podran ser admesos sense suport
informàtic.
Les obres s’han de presentar dins un sobre tancat en blanc i dins un altre sobre (enganxat al
sobre gran) s’hi ha de incloure l’Annex 1 degudament emplenat.
4. Lloc termini de presentació
Les propostes s’entregaran al Registre General d’Entrades de l’Ajuntament de Pollença o de
l’oficina municipal del Port de Pollença dins el quinze dies hàbils següents al de la publicació
d’aquestes bases. La publicació és farà mitjançant el lloc web de l’Ajuntament, ràdio municipal
i tauler d’anuncis.
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5. Jurat
El jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les decisions per majoria de vots i farà
les propostes en funció dels elements de valoració previstos en el punt 3. La seva decisió serà
inapel·lable.
El jurat estarà presidit pel regidor de Fires, i format per un tècnic del departament de Comerç,
dos representants de l’Associació Vi Primitiu i un professional extern vinculat a l’àmbit de la
imatge i la comunicació. El jurat comptarà amb un secretari/ària que serà un funcionari/ària
de l’Ajuntament.
Els membres del jurat actuaran de conformitat amb els principis d’imparcialitat, independència
i objectivitat, sense que, en cap cas, puguin intervenir en l’elaboració de les propostes que es
presentin.
En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president.
El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs en el cas que consideri que cap de les
propostes presentades sigui adequada.
6. Premi
La dotació econòmica total d’aquest concurs serà de 600€ que s’imputaran a la partida
destinada a Fires.
Els premis estaran subjectes als impostos o retencions vigents segons la llei. L’atorgament del
premi es farà per resolució del regidor delegat de Comerç i Fires, de conformitat amb la
proposta del jurat, i es lliurarà a partir de la notificació de la resolució d’atorgament.
7. Veredicte
El Departament de Fires, comunicarà el veredicte del jurat per correu electrònic.
El nom del guanyador/a es podrà fer públic a partir d’aquest moment.
La persona guanyadora no podrà fer pública la imatge guanyadora fins a la roda de premsa de
la presentació.
8. Condicions
D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, la propietat intel·lectual de l’obra guanyadora pertany
a l’autor/a, si bé se cedeixen els drets d’explotació amb caràcter exclusiu a l’Ajuntament de
Pollença.

El disseny guanyador serà utilitzar únicament en el marc de la Fira del Vi i es podrà fer servir
en edicions posteriors.
Els participants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets a tercers en les obres
presentades.
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació integra d’aquestes bases i dels drets
i les obligacions que se’n deriven.
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L’Ajuntament de Pollença es reserva el dret de modificar algun aspecte tècnic del disseny de la
imatge per adequar-lo a la seva finalitat. Per altra banda, es podran fer modificacions per
adaptar la difusió a les necessitats de la Fira.
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9. Recollida de les obres
Totes les obres presentades es podran recollir a l’oficina municipal del Port de Pollença (c/
Metge Llopis, 1’edifici Miquel Capllonch), de dilluns a divendres de les 8.30 a 14.00 h, del 16
al 20 de març de 2020. En cas de no recollir les propostes presentades dins el període indicat,
el Departament de Fires podrà valorar el fet de no guardar-les”.
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Cosa que fem pública.
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