XXV CONCURS D'ART “PROPOSTES”
La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de fomentar la creació
artisticoplàstica de la joventut, programa i organitza mostres expositives de creació de jóvens artistes.
Per això i amb el propòsit que es complisquen els principis d'objectivitat, publicitat i lliure
concurrència en la programació d'exposicions organitzades pel Departament de Joventut durant l'any 2021,
es convoca concurs públic, d'acord amb les següents:
BASES:
A. PARTICIPANTS:
A1.- Podran concórrer a aquest concurs tots els jóvens artistes, nascuts o residents en el territori
nacional i que a data 31 de desembre del 2021, tinguen entre 18 i 35 anys.
A2.- S'hi podrà concórrer de manera individual o col·lectiva. En aquest últim cas, només
s'acceptaran obres de realització i firma conjunta o projectes d'exposicions col·lectives d'obres individuals.
B. REQUISITS:
L'artista haurà de presentar la documentació següent:

a)
b)
c)
d)

Fitxa d'inscripció degudament omplida.
Curriculum vitae.
Fotocòpia del DNI.
Projecte expositiu: els concursants hauran de presentar el seu projecte, almenys, amb 7
fotografies (mínim) de bona qualitat, que hauran d'incloure les seues corresponents fitxes tècniques
(mesures, tècnica, materials, any, etc.), tenint en compte les característiques i mesures de la sala
d'exposicions. En l'Annex II s'adjunta la sala d'exposicions a escala.
e) Característiques del muntatge i necessitats tècniques.
f)
Qualsevol altra documentació que considere pertinent per a la millor valoració de la seua
obra. En el cas de documents en suport informàtic, s'adjuntarà una còpia en paper.
g) En cas d'exposició col·lectiva, les dades seran omplides per un/a representant del mateix
projecte expositiu, qui haurà de presentar un document que n'acredite la representació.
Si s'observa la falta de part de la documentació a presentar, es comunicarà a l'interessat perquè en el
termini de 10 dies n'esmene la falta, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la
seua petició.
C.- INSCRIPCIONS:
La documentació exigida en l'apartat B es presentarà personalment al Centre de Recursos per a la
Joventut C/ Mare de Déu de Betlem, 11, 03002 Alacant, en horari de 9.00 a 14.00 h o a través dels mitjans
establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. Si s'optara per presentar-la a través de les oficines de Correus, les despeses corresponents aniran
a compte del participant.
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província dAlacant

fins al 22 d'octubre de 2021 a les 14.00 h.

La convocatòria es publicarà a més en la pàgina web de l'Ajuntament d'Alacant i en la Base de
Dades Nacionals de Subvencions.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida, la Regidoria de
Joventut publicarà un anunci en la pàgina web municipal amb la llista de persones admeses i excloses
concurs.
D.- JURAT
El jurat serà anomenat per la Regidoria de Joventut de l'Excm. Ajuntament d'Alacant i estarà
compost per:

1. President/a: Sr./Sra. regidor/a de Joventut o persona en qui delegue.
2. Un/a representant del Consell de la Joventut d'Alacant.
3. Quatre vocals de llarga trajectòria professional i reconegut prestigi en el món de l'art.
4. Secretari/ària: un/a tècnic/a de la Regidoria de Joventut.

E. RESOLUCIÓ:
E1.- El jurat seleccionarà un màxim de 8 projectes expositius per a l'organització i programació de
les corresponents exposicions durant el 2021 i podrà seleccionar-ne altres dos en llista de reserva per a
atendre qualsevol imprevist.
El jurat premiarà un dels projectes expositius amb la quantitat de 1.000 €. L'artista premiat haurà de
donar una obra a la Regidoria de Joventut, que formarà part de l'inventari municipal.
La Regidoria de Joventut, en el cas que el jurat seleccione un nombre menor d'artistes, es reserva el
dret a seleccionar aquells que considere oportú per a cobrir el total de les exposicions previstes.
E2.- La resolució del jurat serà donat a conéixer a tots els participants en la convocatòria mitjançant
la seua publicació en la BDNS, en el tauler del Centre 14 i en els mitjans de difusió utilitzats per la Regidoria
de Joventut (web, xarxes socials). Als artistes seleccionats, se'ls notificarà personalment i se'ls convocarà a
una reunió per a informar sobre dates, asseegurança i condicions del muntatge. La resolució serà
inapel·lable.
F. ORGANITZACIÓ DE LES EXPOSICIONS
La Regidoria de Joventut fixarà les dates de les exposicions que formen part d'aquest concurs.
G. OBLIGACIONS DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT:
G1.- La Regidoria de Joventut es compromet a:

a) Realitzar la difusió publicitària de les exposicions, que serà la mateixa per a totes.
b) Realitzar, amb la presència de l'artista, el muntatge i desmuntatge de les exposicions.
c) Assegurar les obres que integren l'exposició, durant el temps que romanguen al CENTRE 14
(limitant a q u e s t a 48 h o re s a b a n s i d e sp r é s de le s h o r e s d ' i n a u g u r a c i ó i
clausura, respectivament).
d) Mantindre les exposicions obertes al públic a la Sala del Centre 14 o espai expositiu que
determine el Departament de Joventut durant un termini no inferior a dues setmanes cada una.
e) La Regidoria de Joventut es reserva el dret a elaborar una Guia Didàctica corresponent amb
alguna de les exposicions.
f) En la mostra expositiva, la Regidoria de Joventut es reserva el dret d'exposar aquella obra que no
haja sigut seleccionada pel jurat.
g) La Regidoria de Joventut atorgarà 350 € per artista o grup seleccionat en concepte de producció i
transport, de la mateixa manera que un premi de 1.000 € al projecte expositiu designat pel jurat. El
pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària i s'imputarà amb càrrec a la partida
pressupostària 64-3341-48104 del Pressupost Municipal de 2022, per al qual s'ha de realitzar la
corresponent retenció de crèdit. Quant a això, els seleccionats hauran d'omplir el document d'Alta a

Tercers, ja que hauran d'estar degudament donats d'alta en el Registre d'Alta a Tercers de
l'Ajuntament d'Alacant, per a la qual cosa haurà d'omplir el formulari confeccionat a aquest efecte,
comunicant l'IBAN corresponent, en el termini màxim d'1 setmana des de la comunicació de la seua
condició de seleccionat, a fi d'agilitzar-ne el pagament.

•

G2.- Als efectes del que disposa el punt G1, la Regidoria de Joventut, com a difusora del material
publicitari, es reserva el dret d'ampliar, acurtar o modificar els textos o fotografies que els siguen entregats.
H. OBLIGACIONS DELS ARTISTES SELECCIONATS
L'artista es compromet a:

a) Entregar amb 20 dies d'antelació a la data d'inauguració, com a mínim, el material per a
confeccionar un catàleg virtual (fotografies i textos) que es penjarà al web i en les xarxes socials de la
Regidoria de Joventut.
b) Proporcionar una relació de les obres que hauran d'integrar l'exposició indicant-ne les
dimensions, tècnica, títol i preu als efectes de poder assegurar-les, amb una antelació mínima de 15 dies
hàbils a la data d'inauguració, que en cap cas podrà excedir els 12.000.- €.
c) Estar present (en la mesura que siga possible) en el muntatge i desmuntatge de l'exposició.
d) Entregar l'obra amb 48 hores d'antelació a la presentació de l'exposició i, retirar-la a les 48
hores després de la seua finalització, i mantindre-la al CENTRE 14 durant el temps que romanga
l'exposició oberta al públic.
e) Els seleccionats en el concurs hauran d'estar degudament donats d'alta en el Registre d'Alta a
Tercers de l'Ajuntament d'Alacant, per a la qual cosa hauran d'omplir el formulari confeccionat a aquest
efecte, comunicant l'IBAN corresponent en el termini màxim d'1 setmana des de la comunicació del premi, a fi
d'agilitzar-ne el pagament. Així mateix, els seleccionats hauran d'aportar declaració responsable d'estar al
corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, conforme s'estableix en l'article 24 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/203, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
f) Retirar l'obra una vegada acabada l'exposició en un termini màxim de 15 dies, transcorregut
aquest temps sense que se n'haja produït la retirada, la Regidoria es reserva el dret d'ús sobre l'obra.
g) En el cas de projectes d'exposició que necessiten mitjans audiovisuals, s'entén que aquests
formen part de l'exposició i, en conseqüència, seran aportats per l'artista, en cas de ser seleccionat.
h) L'embalatge i transport seran per compte de l'autor. Les incidències observades en rebre l'obra
es comunicaran immediatament al seu autor.
L'incompliment dels terminis assenyalats en la present base pot donar lloc a la cancel·lació de
l'exposició.

I.- ALTRES DISPOSICIONS
1.- La documentació de les persones participants no seleccionades podrà ser retirada, a costa de
l'interessat, dins dels 15 dies següents a la resolució del concurs. Els projectes que no siguen retirats seran
destruïts sense més tràmit.
2.- Qualsevol fet no previst en aquestes Bases, o dubte sobre la seua interpretació, serà resolta a
criteri de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alacant o, si és el cas, pel jurat nomenat per aquesta.
3.- L'Ajuntament es reserva el dret a utilitzar les fotografies realitzades a les obres dels artistes
seleccionats, en els actes efectuats amb motiu del present certamen, com a material informatiu de la
Regidoria de Joventut.
4.- La Regidoria de Joventut, en la mesura de les seues possibilitats, realitzarà les gestions
oportunes perquè els artistes seleccionats puguen exposar els seus projectes en altres sales o galeries d'art.

5.- Davant de qualsevol imprevist que es puga presentar i no es puga exposar a la Sala
d'Exposicions del Centre 14, el Departament de Joventut realitzarà les gestions oportunes per a poder
utilitzar un altre espai expositiu.
6.- La participació en la present convocatòria implica acceptar totes i cada una de les disposicions
contingudes en les presents Bases.
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XXIV CONCURSO
DE ARTE PROPUESTAS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

XXIVCONCURS
D'ART PROPOSTES
BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Nombre

Nom

Apellidos

Cognoms

DNI/NIE

DNI/NIE

Edad

Edat

Dirección

Adreça

Localidad

Localitat

Provincia

Província

Teléfono

Telèfon

Correo electrónico

Correu electrònic

Título de la obra

Títol de l'obra

DECLARACIÓ RESPONSABLE,
I DECLARE DAVALL LA MEUA RESPONSABILITAT:
Que sóc l'autor/a de l'obra presentada i tinc tots els drets intel·lectuals sobre ella. - Que aquesta obra no ha sigut premiada
anteriorment en cap concurs, no suposa còpia d'obra ja premiada o publicada en qualsevol altre concurs o esdeveniment, per mi
ni per terceres persones, i és inèdita en aquest concurs. - Que accepte plenament el contingut de les bases del concurs.

Data i firma de l'autor

De conformitat amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016, l'informem que les
dades de caràcter personal que acompanyen les obres seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant,
amb la finalitat d'identificar-ne l'autor. S'informa que les llistes dels participants i els guanyadors es publicaran en la pàgina web
www.alicante.es i, si és el cas, en distints mitjans de comunicació. La base jurídica del tractament és el consentiment. No se cediran
aquestes dades a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes, i es conservaran durant el temps necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que se'n pogueren derivar.
Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, es podrà exercir els drets d'accés, rectificació i supressió o la limitació del
tractament de les seues dades, portabilitat i oposició al seu tractament. També té dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment
prestat per a tractar les seues dades, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
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