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CONVOCATÒRIA PÚBLICA
Empresa pública de mercats de Tarragona (ESPIMSA)
BASES PER LA CONVOCATORIA D’UN CONCUR PÚBLIC PER LA
REALITZACIÓ D’UNA ACTUACIÓ VISUAL I PLÀSTICA (GRAFFITI) A LA
CASETA PER EMMAGATZEMAR CONTENIDORS DEL MERCADET DE
BONAVISTA.

PRIMERA.- Objecte
L’empresa pública de mercats de Tarragona (ESPIMSA) convoca un concurs
públic pel a la realització d’una acció visual i plàstica en els panells laterals,
frontal i posterior d’un mòdul ubicat al mercadet de Bonavista. El projecte
s’engloba en les diferents actuacions que s’estan duent a terme en el marc de la
millora integral del mercat de Bonavista i amb la intenció al mateix temps, de
contribuir al foment de l’art urbà a través de la plasmació de les obres al mòdul
senyalat.

SEGONA.- Condicions dels participants
Podran participar les persones majors de 16 anys així com entitats, que estiguin
interessades en la proposta.
Es podrà presentar en forma individual o en grup.
La inscripció serà gratuïta
La mateixa persona o grup de persones no podrà presentar més d’una proposta.
Si una persona forma part d’un grup no podrà presentar-se individualment ni en
un altre grup.

TERCERA.- Característiques de l’actuació.
La temàtica del “graffitti” serà lliure.
La proposta no podrà tenir continguts polítics, irreverents, obscens, xenòfobs,
violents o qualsevol altre que atempti contra la dignitat de les persones.
En el cas que així es consideri, per part del tribunal, es podran excloure aquells
treballs que no compleixen amb aquest requisit.
El guanyador, pintarà les 4 parets del mòdul amb una única proposta conjunta
on les 4 il·lustracions poden anar relacionades entre sí o no.
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Els

panells

a

pintar

pel

guanyador

tenen

les

següents

mides:

10 m. d’amplada 2.50 m. d’alçada.
10 m. d’amplada 2.5 m. d’alçada.
3,60 m. d’amplada 2,5 m. d’alçada.
3,60 m. d’amplada 2,5 m. d’alçada.

La proposta de graffittis que es presenti, ha de ser original i inèdita, no poden
haver estat presentats en altres concursos. No poden suposar en el tot o en una
part, còpia d’altres obres publicades pròpies o d’altres artistes. L’autor/a serà
responsable davant de tercers de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
La llengua principal del dibuix serà en català.

QUARTA.- Premis
Es seleccionaran els 3 millors treballs. D’entre aquests tres s’escollirà al
guanyador, que obtindrà un premi econòmic de 500 euros. Dels quals 200 €
seran abonats amb la finalització del concurs, i 300 € seran abonats un cop s’hagi
realitzat l’actuació visual i plàstica.
El primer premi serà l’encarregat/da de realitzar el graffitti, i rebrà una altra
quantitat econòmica de 350 € per fer front a les despeses que generi la
intervenció artística.
EL segon i tercer llocs rebran un premi de 150 € i 100 € respectivament, que
seran abonats a la finalització del concurs.

CINQUENA.- Inscripcions
Les sol·licituds de participació en el concurs s’hauran de presentar a les oficines
dels Mercats de Tarragona (ESPIMSA). Passatge Cobos 4 de Tarragona. De
8:00h a 14:30h.
Es podran presentar les sol·licituds i els treballs fins el 16 de juliol de 2021 a les
14:00h.
Els treballs es lliuraran en un sobre tancat, a l’interior del qual hi anirà:
1.- l’esbós en suport paper o cartolina, i mida DIN-A 3 on constaran les
actuacions a realitzar en cadascuna de les parets a pintar.
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A la part darrera de l’esbós constarà el pseudònim de l’autor.
2.- Un altre sobre, també tancat, que contindrà una fotocòpia del NIF/NIE dels
participants, telèfon i adreça de correu electrònic de l’autor/a i/o del representant
de l’entitat o grup a efectes de notificació, així com una declaració signada
indicant que el treball és original i inèdit.
Tant al sobre exterior com a l’interior es farà constar el pseudònim dels autors.
En cap cas constarà a l’esbós ni a l’exterior dels sobres el nom del
participant. En cas contrari, serà desqualificat.

SISENA.- Jurat
La selecció i concessió del premi del concurs, es realitzarà per part d’un jurat
format per 2 membres de l’Associació de Veïns de Bonavista, pel president de
l’empresa de Mercats de Tarragona (ESPIMSA) en qualitat de President del
Jurat, pel gerent de l’empresa pública de mercats de Tarragona (ESPIMSA) i per
la Directora dels Mercats de Tarragona en qualitat de secretaria del jurat.
El jurat es constituirà i reunirà, el dia i data que s’assenyali, amb l’objectiu de
donar el seu veredicte.
En primer lloc es valoraran els esbossos presentat i es seleccionaran els 3 millors
treballs.
D’entre ells s’escollirà el treball guanyador, que finalment haurà de ser reproduït,
i als altres dos els hi adjudicaran el segon i tercer lloc.
Seguidament es procedirà a l’obertura dels sobres que contenen les dades dels
autors, per conèixer l’autoria de l’esbós escollit i del segon i tercer premi.
El jurat podrà declarar desert el concurs en el cas que es consideri que cap dels
treballs presentats reuneixi els mèrits suficients per ser premiats.
La resolució del jurat es farà pública, conjuntament amb el nom de les persones
que el componguin, a la pàgina web de l’empresa municipal de mercats de
Tarragona (Espimsa), sense perjudici de la corresponent notificació als
guanyadors/es del concurs.
La participació en el concurs comporta el ple reconeixement i acceptació del
veredicte del jurat i el seu caràcter d’inapel·lable.
Els participants autoritzen expressament a ESPIMSA per la utilització amb fins
publicitaris i promocionals, del seu nom e imatge en qualsevol mitjà i material
publicitari. En el supòsit de que no sigui així ho haurà de fer constar
expressament en les dades que s’adjunten a l’interior de la plica tancada.
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En el supòsit que el guanyador renunciï a l’execució del graffitti, l’actuació visual
i plàstica, si així ho considera el jurat, podrà ser adjudicada al següent classificat,
que serà qui realitzarà el treball i rebrà, en el seu cas l’import de 350 € per
l’execució.

SETENA.- Criteris de valoració
-Els criteris de valoració del jurat seran:
-La qualitat tècnica
-La qualitat artística
-L’Impacte visual
-La capacitat comunicativa
-La creativitat
-L´originalitat
-La versatilitat per adaptar-se a l´emplaçament definitiu
VUITENA.- Exposició prèvia.
Una vegada adoptada la resolució, amb els treballs presentats i admesos a
concurs es realitzarà una exposició pública al lloc i en les dates que es determini.
Els concursants que vulguin mantenir el seu anonimat en l’esmentada exposició,
ho manifestaran expressament així al sobre interior.

NOVENA.- Treball premiat
La propietat intel·lectual del treball guanyador correspondrà a l’autor, no obstant
això, la selecció com a guanyador comportarà sobre el treball la cessió exclusiva
i gratuïta en favor de l’empresa de mercats Espimsa, de tots els drets de
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol
modalitat, mitjà o format. Alhora, estarà facultada per introduir alguna modificació
si existeix alguna dificultat per introduir algun text o logotip que no figuri
inicialment en aquestes bases.

DESENA.- Treballs no premiats
Els treballs no premiats podran ser recollits o reclamats prèvia sol·licitud dels
autors, un cop resolt el concurs i realitzada l’exposició pública dels mateixos, dins
dels 90 dies següents a la finalització d’aquesta.
Si en el termini indicat no s’han recollit, s’interpretarà que els autors renuncien a
la seva propietat a favor de l’empresa de mercats, qui podrà destruir-los o donarli el destí que consideri convenient, que podrà incloure la seva edició o impressió.
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ONZENA.- Condicions de l’execució de l’acció visual i plàstica.
.- El termini per dur a terme els treballs de reproducció de l’esbós a la paret
destinada a tal efecte s’acordarà entre Espimsa/Associació Veïns Bonavista i
l’artista premiat.
.- Un cop iniciada la reproducció, aquesta haurà d’estar finalitzada en el temini
màxim d’un mes.
.- El graffitti haurà de ser realitzat per la mateixa persona o grup de persones que
van presentar l’esbós seleccionat.
.- L’obra definitiva ha de tenir plena correspondència amb l’obra presentada com
esbós. No podent-se afegir altres elements sense el vist i plau d’Espimsa i
l’associació de veïns de Bonavista
L’organització no es fa responsable del deteriorament o desperfectes que es
puguin produir a les obres amb posterioritat.

DOTZENA.- Publicitat
La convocatòria i les bases seran publicades al taulell d’anuncis de l’Associació
de Veïns de Bonavista i a la pàgina web de l’empresa pública de mercats de
Tarragona (ESPIMSA).
TRETZENA.- Acceptació de les bases
El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per part de
totes i tots els concursants de les presents bases, motiu pel qual no podran ser
impugnades una vegada formalitzada la presentació.
Els òrgans competents, en cada cas, restaran facultats per resoldre els dubtes
que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs
públic, en tot el no previst en aquestes bases.
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