Dijous, 17 de desembre de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona
Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme
ANUNCI de la convocatòria del concurs "Cultura de Proximitat al barri del Poble-Sec"
En compliment de l'Acord de la Comissió de Govern de data 3 de desembre de 2015, en el que s'aproven les Bases
reguladores del concurs "Cultura de Proximitat al barri del Poble-Sec", que s'especifiquen a continuació:
1. Objecte
Es tracta de fusionar els conceptes de comerç, gastronomia i oci, donant un valor afegit a l'oferta d'establiments
comercials i de restauració del barri del Poble-sec. Els locals comercials estaran distribuïts en diferents carrers del barri i
funcionaran a mode de sala d'exposicions. Es pretén així generar un circuit de visitants que coneguin el teixit econòmic
del Poble-sec, per destacar el barri com a model cultural i econòmic de la ciutat. La finalitat última és que el barri
esdevingui una experiència d'oci completa, on es combina l'oferta local amb els moviments i infraestructures culturals
del Poble-sec. Es tracta, en definitiva, de contribuir a la dinamització i promoció de l'activitat comercial en aquest barri,
així com de millorar el coneixement del món del comerç dels territoris, fent més atractiva l'oferta existent.
2. Participants
Poden participar estudiants de les escoles públiques de Barcelona que imparteixin els graus i cicles de grau de formació
superior de l'àmbit artístic.
Una mateixa persona física no pot participar amb més d'una proposta.
3. Requisits
• El tamany màxim de l'obra haurà de ser DIN A3 i de gruix, màxim 3 cm d'ample.
• La difusió a les xarxes socials es farà a través de l'Associació de comerciants del Poble-sec. Paral·lel.
• El contingut de les obres no podrà ser ofensiu ni per l'Associació de comerciants del Poble-sec Paral·lel ni pels
comerços o restauradors que exposin les obres presentades a concurs.
• La participació en aquest concurs suposa la cessió temporal de l'obra per part dels estudiants/artistes.
• Les obres que no guanyin premi, seran retornades als autors que les reclamin abans del 30 de juny de 2016. Les
obres que no siguin reclamades es consideraran cedides a l'Ajuntament per donar el destí que consideri oportú.

• Es preveu que les obres seran exposades a 15 establiments comercials i a 15 locals de restauració seleccionats per la
Comissària de l'Exposició, com a mínim, durant el període d'un mes.
• Les obres, una vegada exposades a establiments comercials i locals de restauració, s'agruparan i es farà una
exposició conjunta de totes les obres presentades, durant un mínim d'un altre mes. Durant aquest període s'aprofitarà
per fer lliurament dels premis. L'acte es farà durant el primer semestre de l'any 2016.
4. Sol·licituds i termini de presentació
Els participants hauran d'inscriure's mitjançant el formulari annex, que hauran d'emplenar degudament i presentar a la
Seu Central de Barcelona Activa, carrer Llacuna 162.
La data límit de presentació de les propostes és el dia 31-12-2015.
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• Els estudiants/artistes guanyadors, una vegada rebut el premi, cediran l'obra presentada a l'Ajuntament de Barcelona,
que podrà procedir a cedir-ho a les entitats, establiments comercials i de restauració que han participat en el concurs o
fer-ne l'ús que consideri convenient.
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5. Dotació del Premi
El Premi Cultura de proximitat té una dotació de 2.700 EUR i consta de tres premis:
1.1 Primer premi: 1.200 EUR.
1.2 Segon premi: 900 EUR.
1.3 Tercer premi: 600 EUR.
Sobre les esmentades quantitats s'aplicaran les retencions escaients d'acord amb la normativa legal vigent. Sobre les
esmentades quantitats s'aplicaran les retencions escaients d'acord amb la normativa legal vigent.
6. Jurat
Hi haurà un jurat constituït per:
•
•
•
•
•

Un representant de l'Ajuntament de Barcelona, que actuarà com a President.
El Conseller de Comerç del Districte Sants-Montjuic.
Un representant de l'Associació de comerciants Poble-sec.
Comissària de l'Exposició.
Tècnica de dinamització econòmica de projecte "Treball als barris" de barri Poble-sec.

Actuarà com a Secretari del Jurat, amb veu i sense vot, el Secretari Delegat de la Gerència d'Ocupació, Empresa o
Turisme o persona en qui delegui. El jurat podrà resoldre aquelles situacions no contemplades a les bases així com els
dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació. La condició de membre del jurat es delegable en altra
persona de la mateixa organització o àmbit. Per decisió del jurat, si les obres presentades no assoleixen un determinat
nivell de qualitat i/o originalitat, els tres premis o alguns d'ells podran declarar-se deserts. A criteri del jurat es podrà
atorgar accèssit sense dotació econòmica a aquells projectes que sense haver obtingut cap premi es considerin
mereixedors d'aquesta menció. El veredicte del Jurat, que serà inapel·lable, es donarà a conèixer en un acte públic, la
data, hora i lloc del qual es donaran a conèixer oportunament.
7. Criteris de valoració
Es valoraran especialment les següents característiques de les obres presentades:
- composició.
- color.
- impacte visual.
- originalitat.
- adequació a la temàtica d'icones del S.XXI.
- obra generadora de reflexió.
- atractiu per al públic generalista.

El jurat amb caràcter previ a l'exposició de les obres, podria descartar aquelles que cregui oportunes per no complir amb
els requisits i criteris de valoració, així com no tenir un mínim de qualitat o que puguin resultar ofensives. La Presidència
del Jurat tindrà vot de qualitat en cas d'empat en les votacions. La decisió del Jurat es donarà a conèixer a les persones
físiques en un acte que es celebrarà durant el primer trimestre de l'any 2016 i que es comunicarà oportunament (lloc,
data i hora).
Addicionalment, es comprovarà d'ofici que les persones proposades com a premiades no tenen cap deute amb
l'Ajuntament de Barcelona. En cas de no acreditar-se el compliment dels requisits i/o de les condicions generals
s'atorgarà el premi al projecte classificat a continuació del proposat, que haurà d'acreditar el compliment dels esmentats
requisits i condicions generals i així successivament. En tot allò no previst a aquestes bases, serà d'aplicació la
Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell
Municipal de data 17 de desembre del 2010.
9. Condicions generals
a. Al tractar-se d'una exposició d'obres en llocs de públics, la participació en aquest concurs comporta l'acceptació de no
fer responsable, ni a l'Ajuntament organitzador del concurs, ni als establiments comercials i de restauració a on
s'exposin les obres, de potencials desperfectes que aquestes puguin patir de tercers.
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8. Procediment
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b. Es podran fer fotos de les obres i fer-ne difusió a través dels mitjans que es considerin oportuns.
c. Els establiments comercials i de restauració que participin exposant obres estaran vinculats a l'Associació de
comerciants del Poble-Sec Paral·lel, cedint voluntàriament l'espai per l'exposició.
d. Es pressuposa el compromís per part dels establiments comercials i de restauració de Poble-sec de tenir la màxima
cura de les obres presentades a concurs i exposades en els seus locals. Cal mantenir durant l'exposició l'obra en el lloc
acordat per donar-li visibilitat i no posar cap element que impedeixi una bona contemplació de l'obra.
Els participants autoritzen la difusió de les possibles fotografies al web www.bcn.cat/comerc i altres webs i mitjans
municipals o designats per l'Ajuntament de Barcelona.
Els participants que no compleixin o no acceptin aquestes condicions generals podran ser desqualificats o no admesos
al concurs.
La participació al concurs implica l'acceptació d'aquestes bases i del premi si li fos atorgat.
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Barcelona, 9 de desembre de 2015
El secretari delegat, Angel Pascual i Oliva

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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