ANUNCI
La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 17 d’abril de 2019 ha aprovat les bases
i la convocatòria reguladores del concurs per a la realització d’un mural a la mitgera de l’edifici
de Bon Viatge, número 2 de Sant Joan Despí, en commemoració de l’Any Jujol140, amb
l’objectiu de difondre la figura de Josep Maria Jujol i la ciutat, tot coincidint amb el 140
aniversari del naixement de l’arquitecte que és referent del modernisme català.
En compliment de l’article 45 de la Llei 39/2015, d’ d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i de l’article 9.3 i 17 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, s’exposen les bases i la convocatòria a informació pública
durant un termini de 20 dies, comptats a partir del dia següent de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona durant el qual es podrà examinar i presentar les
al·legacions que s’estimin pertinents. En el supòsit que durant aquest termini d’informació
pública no es formulin al·legacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
S’obre simultàniament el període de convocatòria del concurs, que començarà l’endemà de la
publicació de l’anunci en el BOPB i finalitzarà el dia 7 de maig de 2019, per tal que els
interessats puguin presentar els seus projectes.
“CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS PER A LA REALITZACIÓ D’UN MURAL A LA
MITGERA DE L’EDIFICI DE BON VIATGE N. 2, EN COMMEMMORACIÓ DE L’ANY
JUJOL140.
Primera.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases i convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del premi del Concurs en el projecte del pintat d’un
mural de grans dimensions a Sant Joan Despí, Barcelona (Espanya).
Aquest projecte mural estarà relacionat amb l’any Jujol140, un moviment artístic, cultural i
social per difondre la figura de Josep Maria Jujol i la ciutat de Sant Joan Despí, tot coincidint
amb el 140 aniversari del naixement d’un arquitecte que és referent del modernisme català,
autor de joies arquitectòniques com Can Negre o la Torre de la Creu, a Sant Joan Despí, o el
Teatre Metropol, a Tarragona. Per tant, l’obra mural ha d’estar relacionada amb la figura de
Jujol.
Entenem com a pintura mural tota aquella que es realitza sobre un suport arquitectònic i que es
relaciona plàstica i simbòlicament amb el seu entorn urbà.
Segona.- Participants
Poden participar-hi 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. Pot participar-hi qualsevol persona
major de 18 anys, independentment de la seva nacionalitat o país de residència.
Tercera.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.
Quarta.- Consignació pressupostària
El pagament del premi està consignada pressupostàriament en l’aplicació 01.336.489 dels
pressupostos municipals per a l’any 2019.
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Cinquena.- Inscripció i terminis de presentació de sol·licituds
Per a dur a terme la inscripció caldrà emplenar la fitxa annexa a aquest document o bé
descarregar-la de les pàgines web designades www.sjdespi.cat.
La presentació de sol·licituds s’haurà de fer pel canal telemàtic (E-tram) o de forma presencial
en l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
Juntament amb la fitxa, caldrà presentar també un porta folis digital de màxim 10 pàgines on es
mostri clarament l’experiència en l’elaboració de murals de gran format.
Així mateix, caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del sol·licitant:
Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
En les trameses d’informació, els noms dels documents adjunts cal que tinguin el següent
format: Nom de l’Artista_inscripció.pdf i Nom de l’Artista_Portfoli.pdf
Tot el procés d’inscripció (presentació de la fitxa, porta folis, etc.) s’ha de completar dins del
termini de presentació.
El termini d’inscripció i presentació de sol·licituds començarà el dia següent a la publicació
d’aquesta convocatòria al BOPB i finalitzarà el dia 7 de maig , ambdós inclosos.
No és necessari adjuntar esbós de la proposta a la primera fase ni cap tipus de projecte, la presentació d’aquesta documentació és opcional.
La proposta final de l’artista guanyador o guanyadora es presentarà com a molt tard l’1 de
setembre de 2019 a l’Ajuntament de Sant Joan Despí per realitzar la seva valoració.
L’Ajuntament tindrà la opció de desestimar l’obra si no compleix amb els canons establerts per
aquestes bases o la comissió de valoració. Així com demanar una segona proposta.
Sisena. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta, o incompleta, es requerirà al
sol·licitant per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació,
procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries. Cas que no
sigui esmenada la mancança dins d’aquest termini se l’entendrà desistit de la sol·licitud.
Setena.- Comissió de Valoració
La composició de la Comissió de Valoració serà:
President de l’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
Cap del Departament de Serveis Culturals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
Coordinador municipal de l’Any Jujol 140.
Tècnic del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
Comissari de la Fundació Contorno Urbano.
La comunitat de veïns i veïnes propietària de la façana donarà la seva opinió sobre els artistes
presentats perquè pugui ser valorada pel jurat professional.
La comissió de valoració examinarà conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds
presentades dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El jurat actuarà de forma col·legiada en la seva decisió, que es prendrà per majoria de vots.
Un membre de la Comissió de Valoració actuarà com a Secretari i redactarà un acta que
signaran tot els membres i on es farà constar el veredicte.
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La decisió del jurat es farà constar en un acte públic, serà inapel·lable i no susceptible de
recurs.
Vuitena.- 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. (1-5 punts)
2- Participació en exhibicions, esdeveniments, festivals i exposicions. (1-5 punts)
3- L’originalitat i la creativitat en el plantejament i/o el desenvolupament. (1-5 punts)
4- Obtenció de beques, premis i residències durant la trajectòria artística del finalista(1-5 punts)
5- Treball continuat en la realització d’intervencions murals en l’espai públic. (1-5 punts)
Novena.- Resolució, notificació i règim de recursos
La Comissió de Valoració avaluarà als artistes que es presentin i en seleccionarà un únic artista
guanyador per realitzar l’execució de l’obra.
La decisió del Jurat s’elevarà en forma de proposta de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local,
òrgan competent per acordar l’aprovació de la concessió del premi.
La resolució de la concessió del premi es notificarà a través del tauler d’edictes.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació.
Desena.- Acceptació del premi
El premi s’entendrà tàcitament acceptat pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir de la
notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En
tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades
en la seva concessió.
Onzena.- Condicions i prohibicions
 Aquests murals no poden haver estat pintats amb materials de baixa durabilitat com
aerosols o efímers. La tècnica que s’emprarà en l’elaboració del mural serà la d’aplicació
de pintura de solsilicat d’alta qualitat per garantir una durada de l’obra en les millors
condicions possibles durant més de 30 anys. Per aquest motiu, els murals realitzats
únicament amb aerosols de qualsevol mena no es tindran en compte a l’hora de valorar a
l’artista, ja que no és la tècnica ni el material que s’emprarà al mural. Es valorarà
positivament la presentació de murals amb pintures plàstiques, solsilicat, etc. aplicades
amb qualsevol tècnica.
• Cal que els projectes dels murals a realitzar siguin inèdits i que, per tant, no estiguin
actualment pintats en altres murs d’arreu del món.
• No s’admetran treballs el contingut dels quals atemptin o vulnerin els drets humans, fomentin
la violència, o la discriminació per raó de sexe, raça o qualsevol altre tipus de discriminació.
• L’organització decidirà el calendari de realització de l’obra, amb data estimada entre l’1 i el 30
setembre de 2019.
El fet de participar en el concurs implicarà:
• El coneixement i la plena acceptació d’aquestes bases i de les decisions del Jurat.
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• 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 Joan Despí sense límit de temps i amb caràcter
mundial. A efectes de la present cessió, s’entén per transformació la simple inclusió de les
propostes presentades pels finalistes i el mural del guanyador en publicacions, pàgines web i
altres canals de comunicació que l’Ajuntament consideri oportuns, així com l’exposició pública
de les propostes seleccionades.
Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors i que no existeixen drets
previs de tercers sobre el projecte que presenten a la convocatòria.
Dotzena.- Premi i pagament
L’artista seleccionat rebrà un premi de 6.000 € per intervenció conclosa.
Tanmateix, es proporcionaran els materials necessaris per a la realització del projecte i es
realitzarà un seguiment fotogràfic i videogràfic del mural.
El pagament del Premi es farà efectiu de la següent manera:
-

50% a partir de la notificació de la resolució d’atorgament i mitjançant transferència
bancària al número de compte facilitat pel guanyador.
50% un cop finalitzada l’actuació mitjançant transferència bancària al número de
compte facilitat pel guanyador.

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 del premi.
Tretzena. Compatibilitat del premi
El premi atorgat serà compatible amb qualsevol altra subvenció, ajut o premi concedit per altres
administracions o ens públics o privats.
Catorzena. Justificació
Per la pròpia naturalesa del premi, no està subjecte al règim de justificació.
Quinzena.- Protecció de dades de caràcter personal
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, des de l’Ajuntament de Sant
Joan Despí, com a responsable del tractament, us informem que les dades personals recollides
es tractaran amb l’objectiu exclusiu de gestionar i difondre la campanya de comunicació del
mural commemoració Any Jujol. Aquest tractament està legitimat pel consentiment inequívoc
que presten els participants en facilitar-nos les seves dades i per l’exercici de les funcions
públiques de l’Ajuntament.
Es pot exercir els drets dels interessats d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les
dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant la seva sol·licitud, amb fotocòpia del seu
document oficial d’identificació, al Registre General de l’Ajuntament - Oficina d’Atenció
Ciutadana a l’adreça camí del Mig, 9 - 08970 Sant Joan Despí o telemàticament mitjançant
la seu electrònica de l’Ajuntament https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica
Setzena.- Responsabilitat
L’organitzador i les empreses col·laboradores 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 congestió del trànsit a Internet o en qualsevol lloc web, o per
raó de qualsevol combinació dels anteriors, o de qualsevol altra activitat relacionada amb el
concurs (inclòs, sense limitació, qualsevol problema que impossibiliti que el participant
accedeixi al web o l’enviament de materials).
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Dissetena.- Publicitat
Les presents bases es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
amb ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, al qual es pot accedir des de la seu electrònica
www.sjdespí.net i tants anuncis en els mitjans de comunicació i altres suports informatius, que
n’afavoreixin la seva difusió.
Els acords adoptats en el procediment atorgament regulat per aquestes Bases específiques
tindran efecte de notificació d’acord amb el previst a l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Divuitena.- Consultes
Tota consulta s’haurà de fer per correu electrònic a la següent adreça: joventut@sjdespi.net.
Dinovena.- Resolució de conflictes
L’Ajuntament de Sant Joan Despí es reserva el dret d’interpretar les bases i a resoldre els
dubtes o discrepàncies que sorgeixin en la seva aplicació.”

Datat a Sant Joan Despí el dia de la signatura del document
Document signat electrònicament per:
L’alcalde, Antoni Poveda Zapata
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