PREMI CARLES MANI D’ARTS VISUALS
OBJECTE: La convocatòria és oberta a qualsevol disciplina de les arts visuals per la
qual cosa no s’estableixen modalitats artístiques.
CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES: El projecte serà exhibit originalment a la ciutat
de Tarragona. L’autor, tanmateix, tindrà absoluta llibertat quant a l’exhibició posterior
de la seva obra i també per presentar-se a premis i qualsevol altra convocatòria.
IMPORT MÀXIM: Al guanyador li correspondrà la quantitat màxima de 6.000 €
(impostos inclosos) corresponents a la prestació del servei per l’elaboració del projecte i
inclou la supervisió de l’execució de la creació.
DOCUMENTACIÓ: Caldrà presentar el projecte d’activitat que ha de ser realitzable i
amb una periodització de desenvolupament. Haurà d’incloure necessàriament el
següent:
-

Breu resum del projecte
Objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari, cost aproximat de realització i
pla de finançament.
Tota la documentació addicional que es cregui convenient per a facilitar la
valoració del projecte.

COMISSIÓ DE VALORACIÓ: La Comissió de valoració dels projectes estarà formada
per
a) La Consellera delegada de Cultura, Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut
b) Un altre conseller/a de l’equip de Govern
c) Un altre regidor d’un grup municipal de l’oposició
d) Un tècnic de l’àrea de Cultura competent en la matèria
e) Dos especialistes externs
f) La cap de gestió administrativa de l’àrea de Cultura, patrimoni i
ensenyament, que actuarà de secretària.
El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha presentat cap
projecte que compleixi els requisits de qualitat mínims.
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI: Les persones interessades han de
presentar a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutada (OMAC), ubicada a la Rambla
Nova núm. 59 de Tarragona una sol.licitud acompanyada del projecte. En aquest sobre
hi ha d’haver la següent indicació:
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El termini per a la presentació de propostes conclourà el 5 de novembre de 2010, en
l’horari establert (de dilluns a dijous de 9 a 19 h, divendres de 9 a 14 h i dissabte de 10 a
13 h.).

RECOLLIDA: Els projectes que no hagin estat premiats podran recollir-se a les
dependències municipals de cultura durant el mes següent a la resolució del concurs.
VALORACIÓ I VEREDICTE: Per tal de decidir el Concurs, el jurat tindrà en compte
els següents criteris:
-

Possibilitat d’execució i cost de la seva materialització
Qualitat artística i originalitat

El veredicte serà inapel.lable i implicarà la contractació del servei al guanyador del
concurs. El veredicte es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació.
Totes les incidències i reclamacions que puguin presentar-se seran resoltes pel Jurat.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs pressuposa
l’acceptació d’aquestes bases. Els concursants es responsabilitzen totalment de la
inexistència de drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per
drets d’imatge.

La Regidora de cultura,
Tarragona, octubre de 2010

