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CONCURS PINTURA MURAL BICICLETA – BANYOLES 2022
A BANYOLES, EN BICICLETA!

BASES
1. Objectius
L’Ajuntament de Banyoles convoca la tercera edició del concurs de pintura mural centrat en la
temàtica de la bicicleta amb els següent objectius:
Posar en relleu i projectar Banyoles com a ciutat de la bicicleta.
Fomentar l’ús de la bicicleta, tot recalcant la seva efectivitat com a mitjà de transport
per als desplaçaments quotidians i els valors vinculats a la salut i al medi ambient que porta
implícits.
Fomentar la creació artística i l’expressió a través de l’art plàstic.
Projectar i donar a conèixer el treball d’artistes locals.
Millorar l’aspecte de certs espais de la ciutat i dotar-los d’un valor afegit.

2. Participants

AJUNTAMENT DE BANYOLES
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El concurs s’adreça a artistes majors d’edat, domiciliats a Banyoles o qualsevol altra població
de la comarca del Pla de l’Estany, independentment de si són o no professionals en el camp de
l’art. Es poden presentar individualment o formant un grup de màxim tres persones. Queda
exclòs el guanyador o guanyadora de l’edició anterior.

3. Característiques de les propostes
Les obres artístiques han de complir aquestes característiques:
- Adir-se als objectius del concurs i representar, en positiu, els valors de la bicicleta
- La tècnica i l’estil artístic de l’obra són de lliure elecció
- Han de poder ser pintades en una paret pel mateix artista
- Han de ser originals i inèdites
- Han de ser inclusives, en cap cas poden tenir contingut discriminatori ni ofensiu

4. Localització i mides del mural
La paret on es pintarà el mural està situada al carrer Carmelites Velles de Banyoles i té unes
mides de 10 m de llarg x 2 m d’alt (veure fotos adjuntes).
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5. Presentació de les propostes
Els participants hauran de presentar una maqueta de la seva proposta i posteriorment, si
resulten guanyadors, pintar-la a la paret que l’Ajuntament posarà a la seva disposició.
Cada participant podrà presentar un màxim d’una obra. Caldrà adjuntar un formulari de
participació per a cadascuna que trobareu a l’annex 1 o també el podeu demanar en word al
correu electrònic participacio@ajbanyoles.org .
Les obres s’hauran de presentar en un suport en paper de mida A2 (420 x 594 mm) a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Banyoles (cal demanar cita prèvia al
banyoles.cat) o per correu electrònic a l’adreça participacio@ajbanyoles.org juntament amb el
formulari de participació (annex 1) dins un sobre i, tot plegat, en un altre sobre sense nom on
s’indiqui “Concurs mural bicicleta” si ho lliura a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i en diferents
arxius si ho envien per correu electrònic a participacio@ajbanyoles.org . El participant rebrà un
comprovant del lliurament.
Si s’envia per correu electrònic s’ha de posar al títol “Concurs mural bicicleta”.
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Per garantir l’anonimat tan si l’obra s’entra per l’OAC com per via telemàtica a
participacio@ajbanyoles.org aquesta informació serà custodiada pel secretari del concurs i no
podrà ser facilitada a cap dels membres del jurat. Així mateix, el secretari del concurs
participarà sense vot a la resolució del concurs.

6. Termini
Els treballs es poden presentar entre les 9h del dia 15 de setembre de 2022 fins a les 14h del
dia 19 d’octubre de 2022.

7. Jurat
El jurat del concurs estarà format per:
Sr. Lluís Roura, pintor
Sr. Gonzalo Tabuenca, pintor
Sr. Albert Tubert i Yani, regidor d’Urbanisme i Medi ambient de l’Ajuntament de Banyoles
Sr. Lluís Costabella i Portella, regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Banyoles
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Sra. Neus Vila i Cruells, representant de l’Escola de Natura de Banyoles
Sr. Xavier Crehuet i Niubó, tècnic de Participació ciutadana (Secretari del jurat i del concurs,
sense vot)
I un representant de cada grup municipal que no formi part del govern.

8. Valoració de les obres presentades
Les obres rebudes es valoraran en base als següents criteris:
- Representació dels valors de la bicicleta i coincidència amb els objectius del concurs (descrits
al punt 1 d’aquestes bases).
- Qualitat artística
- Originalitat i creativitat
- Adequació a les característiques de la paret a pintar
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9. Resolució del concurs
La resolució del concurs serà entre el 20 i el 28 d’octubre de 2022, indicant l’obra guanyadora
així com els seu autor. També s’indicarà la data per al lliurament del premi i el pla d’execució
del mural.
El concurs es podrà declarar desert si les obres presentades no assoleixen el nivell artístic i/o
representatiu esperat.
El resultat del concurs es farà públic utilitzant els mitjans habituals (pàgina web de
l’Ajuntament, xarxes socials, etc.) i es farà saber a l’autor/a de l’obra guanyadora per informarlo de l’acte de lliurament del premi amb l’antelació suficient.

10. Premi
La persona guanyadora serà premiada amb 1.000 euros, com a reconeixement a la creativitat i
al treball artístic. A part, l’Ajuntament es farà càrrec del cost de la pintura de l’obra.

11. Execució de l’obra
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L’artista guanyador/a del concurs haurà d’executar l’obra abans del dia 31 de desembre de
2022. Es farà una presentació pública de l’obra acabada.
L’Ajuntament, si és necessari, tallarà o delimitarà el trànsit rodat al carrer durant l’execució de
l’obra que haurà de durar un màxim de 7 dies.
Al mural caldrà especificar l’autor/a del mural i la data d’execució.

12. Drets de propietat intel·lectual i industrial. Política de protecció de dades
La persona participant que resulti guanyadora cedeix expressament a l’Ajuntament de
Banyoles, amb caràcter gratuït (amb excepció del lliurament del premi obtingut conforme a les
presents bases) i sense limitació temporal (és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets
d’autor i per a tot l’àmbit territorial universal), els drets d’explotació de l’obra premiada, de
conformitat amb la Llei de Propietat Intel·lectual, per al seu ús en qualsevol canal, format,
suport o ocasió que l’Ajuntament de Banyoles consideri adequats, així com per a finalitats
promocionals o publicitàries o de naturalesa anàloga.
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, el dret de distribució, el dret de
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transformació per a l’adequació al format de difusió i comunicació, inclosa l’adaptació o
qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports
presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia.
En conseqüència, l’Ajuntament de Banyoles podrà utilitzar i cedir, totalment o parcialment, a
favor de la persona física o jurídica que consideri convenient i sense cap limitació, els drets de
propietat intel·lectual adquirits, sense que les persones guanyadores generin cap
contraprestació ni cap dret a percebre cap compensació addicional, llevat del dret al premi
corresponent. La utilització que se’n faci no serà, en cap cas, per a ús comercial.
L’Ajuntament es reserva el dret a utilitzar la resta d’obres presentades al concurs amb finalitats
informatives o de divulgació d’aquesta convocatòria.
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i
garantia de drets digitals, les dades del guanyador ni de cap participants no s’incorporaran a
cap fitxer de l’Ajuntament de Banyoles.

13. Drets i deures del guanyador/a
El premi comporta l’obligació d’executar l’obra a l’espai convingut, mantenint l’obra tal i com
es plasmava en la proposta presentada.
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L’artista o artistes hauran de limitar-se a pintar només la paret assignada i hauran de procurar
la protecció necessària per evitar pintar o malmetre les façanes properes, el mobiliari urbà i el
terra del carrer.
En cas de qualsevol desperfecte la responsabilitat caurà sobre l’artista causant.
L’artista o artistes tindran dret a fer difusió de l’obra en els seus canals privats, i les seves
xarxes socials, sempre que indiquin el nom del projecte i la seva ubicació.
L’artista o artistes guanyadors seran els únics responsables que no existeixin drets a
tercers en les obres presentades, ni reclamació per dret d’imatge eximint a
l’Ajuntament de qualsevol tipus de responsabilitat sobre aquest aspecte.

14. Altres consideracions
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de tot el recollit en aquestes bases.
L’Ajuntament es reserva el dret de regular qualsevol aspecte que no hi estigui contemplat.
La participació en el concurs comporta l’acceptació del dictamen del jurat.
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Annex 1. Formulari de participació per a cadascuna de les obres del CONCURS PINTURA

MURAL BICICLETA – BANYOLES

Noms:
Edat:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:
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