BASES CONVOCATÒRIA PROJECTE VINCLES (SANT VICENÇ DELS HORTS)
(Tardor 2019)

CATALÀ
Primera.- Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular l'organització, presentació i designació de 4 artistes
participants en el projecte VINCLES d'intervencions artístiques comunitàries a passatges del
barri Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts, organitzat per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts i la Fundació Contorno Urbano.

Segona.-Participants
Poden participar les persones físiques majors d'edat, i les persones jurídiques que tinguin
capacitat d'obrar. En el cas de les persones jurídiques s'haurà de designar l'autor i executor
de la pintura mural que serà, si escau, el designat finalment.
Una vegada seleccionat pel jurat, l'artista haurà de presentar un projecte amb la finalitat de
realitzar una intervenció pictòrica de manera comunitària.

Tercera.- Inscripció i terminis d'admissió
Per a dur a terme l’ inscripció caldrà emplenar la fitxa descarregable de les pàgines web
https://www.contornourbano.com/open-calls i omplir el formulari de la mateixa pàgina.
Tanmateix, juntament amb la fitxa, a través del formulari caldrà presentar també un portfoli
i si l’artista vol, el currículum vitae.
Els noms dels arxius han de ser els següents:
- Nom de l’artista_Inscripcion
- Nom de l’artista_Portfolio
- Nom de l’artista_CV
La presentació es farà exclusivament en línia a través del formulari de la pàgina
https://www.contornourbano.com/open-calls
Per a dubtes i més informació, es podrà contactar amb l’entitat a través del correu electrònic
info@contornourbano.com
El procés d’inscripció s’ha de completar dins del termini de presentació.
El termini d’inscripció i presentació de sol·licituds està comprès entre les 0 hores del 7
d’agost fins a les 24 h del 13 de setembre del 2019 (GMT +01.00).

Quarta.- Jurat
La composició de la taula de selecció amb veu i vot serà la següent:
• Dos tècnics de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
• Una persona representant de la Fundación Contorno Urbano.
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Cinquena.- Criteris de valoració i selecció
La valoració del jurat es realitzarà tenint en consideració els següents criteris:
1. La trajectòria curricular i/o formació acadèmica i artística.
2. Participació en exhibicions, esdeveniments, festivals i exposicions.
3. L'originalitat i la creativitat en el plantejament i/o el desenvolupament de l’estil
general de l’artista.
4. Obtenció de beques i premis durant la trajectòria artística de l'artista.
5. Treball continuat en la realització d'intervencions murals a l'espai públic.
6. Experiència educativa o en la realització d’intervencions col·lectives.

El jurat preseleccionarà un total de 6 artistes entre tots els candidats admesos.
Una vegada notificats, es requerirà informació addicional sobre la seva proposta als 6
artistes seleccionats. Aquesta informació consistirà en un esbós de la proposta a realitzar i
un text explicatiu de l'obra.
Aquestes propostes i la seva coherència dins del projecte seran utilitzades per comissariar
als 4 guanyadors, tenint en compte els valors del projecte.
Els artistes seleccionats que no figurin entre els 4 guanyadors romandran com a suplents
durant la durada del projecte estant subjectes a ser notificats en cas de la baixa d'un dels
finalistes.

Sisena.-Resolució
El jurat avaluarà als artistes que es presentin i seleccionarà a 4 seguint els criteris esmentats
en el punt cinquè d'aquesta convocatòria.
El jurat es reserva el dret a seleccionar a menys artistes dels 4 necessaris per manca de
qualitat en els treballs presentats. En aquest cas, en una única reunió, es determinarà quina
mesura cal emprendre per cobrir les places.

Setena.-Condicions i prohibicions
• És necessari que els projectes dels murals a realitzar siguin inèdits i que, per tant, no
estiguin actualment pintats en altres murs de tot el món.
• No s'admetran treballs el contingut dels quals atempti o vulneri els drets humans,
fomenti la violència, o la discriminació per raó de sexe, raça o qualsevol altre tipus
de discriminació.
• La presentació de qualsevol acció o reclamació fonamentada de tercers, sobre
contingut, autoria, o qualsevol altre aspecte del mural plasmat, comportarà la
destrucció del mateix.
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L'organització decidirà el calendari de realització de les obres iniciant-se i acabantse a la tardor del 2019.

El fet de participar en el concurs implicarà:
• El coneixement i la plena acceptació d'aquestes bases i de les decisions del Jurat.
• Que els artistes seleccionats cedeixin, sense exclusivitat, els drets de reproducció,
transformació i comunicació pública o qualsevol altre dret previst en la legislació
vigent sobre propietat intel·lectual a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts sense
límit de temps i amb caràcter mundial. A l'efecte de la present cessió s'entén per
transformació la simple inclusió de l'obra presentada en les bases de dades i pàgina
web de la Fundació Contorno Urbano.

Vuitena.-Premis
Els artistes seleccionats rebran un premi de 1.000,-€ bruts (impostos inclosos) per cada
intervenció conclosa. Hi haurà un total de 4 premis. Així i tot, es proporcionaran els materials
necessaris per a la realització del projecte i es realitzarà un seguiment fotogràfic i videogràfic
de cadascuna de les intervencions.
El pagament de tots els impostos, taxes i/o recàrrecs, si escau, que es derivin de la concessió
dels premis, seran a càrrec exclusiu del guanyador/a de el premi.
Les persones guanyadores hauran de presentar tota la documentació que es requereixi per
fer efectiu el pagament, en un termini màxim de 10 dies des de la data del lliurament del
premi.

Novena.-Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, les dades dels participants s'incorporaran a un fitxer
automatitzat propietat de Fundació Contorno Urbano, i es podrà fer efectiu, en qualsevol
moment i davant la seu de Contorno Urbano (c/Garraf 31, L’Hospitalet de Llobregat), els
drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades.

Desena.-Responsabilitat
La Fundació Contorno Urbano i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no assumeixen cap
responsabilitat per qualsevol error, omissió, interrupció, eliminació, defecte, demora en
l'operació o transmissió, fallades o mal funcionament tècnic de qualsevol xarxa o línies
telefòniques, sistemes informàtics en línia, servidors, proveïdors, equips informàtics,
programari, correu electrònic, o navegadors, ja sigui a causa de problemes tècnics, la
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congestió del trànsit en Internet o en qualsevol lloc web, o per raó de qualsevol combinació
dels anteriors, o de qualsevol altra activitat relacionada amb el concurs (incloent, sense
limitació, qualsevol problema que impossibiliti que el participant accedeixi a la web o a
l'enviament de materials).

Onzena.- Consultes
Tota consulta s'haurà de fer per correu electrònic a la següent adreça:
info@contornourbano.com
Podeu conèixer més del projecte VINCLES:
http://www.contornourbano.com/vincles

