CRIDA A PROJECTE
Imatge commemorativa “Dia oficial de la província de Castelló”
1.- Objecte i finalitat de la convocatòria
La Diputació Provincial de Castelló, amb el suport dels col·lectius ADCV, La Exprimidora i APIV,
organitza una convocatòria a professionals del disseny i la il·lustració per a l'encàrrec de treball
consistent en la realització de la imatge commemorativa del “Dia oficial de la província de Castelló”
i el seu desenvolupament en diferents aplicacions.
Per a això obri aquesta convocatòria a través d'una “Crida a projecte” que permetrà la selecció del
professional o estudi que realitzarà aquesta imatge i la seua adaptació a diferents elements:
• Cartell A3
• Targeta d'invitació de l'acte
• Gràfica de premsa. 3 ANUNCIS, dos models cadascun (amb i sense premiats).
• Litografia per a regal institucional
• Marxandatge (bosses)
La Diputació Provincial de Castelló està interessada a contractar els serveis del/la professional o
estudi que realitze aquesta imatge i l'adaptació gràfica als diferents formats promocionals indicats,
mitjançant el corresponent contracte menor.
El pressupost per al desenvolupament d'aquest encàrrec és de 4.000 euros + IVA.
2.- Requisits dels participants
Podrà presentar-se qualsevol professional o estudi de disseny o d'il·lustració, amb personalitat
jurídica així com unió temporal d'empreses.
No podran participar en la convocatòria les persones que, complint els requisits específics de
participació establits en els apartats anteriors, estiguen incurses en alguna de les causes de
prohibició per a contractar prevista en l'article 60 i concordants del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

3.- Forma, termini i lloc de presentació de les candidatures
Les persones interessades a participar hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta).
Per a això han d'enviar un email que incloga:
-Portafolio o book de treballs. Document que recull fins a un màxim de deu treballs específics
realitzats pel dissenyador/a o il·lustrador/a, en la mesura que siga possible, que estiguen
relacionats amb el tema d'aquest encàrrec. S'ha de presentar un màxim de 4 imatges per treball.
-Currículum o acreditació similar d'empresa.
La forma de presentació d'aquesta informació serà digital, dirigint-la al correu:
prensadiputacion@dipcas.es indicant en l'assumpte “Crida a Projecte imatge Dia Província”.
La correcta recepció de la documentació requerida serà confirmada mitjançant justificant de
recepció.
4. Composició del Comité de Valoració
El Comité de Valoració estarà compost per professionals designats per la Exprimidora, l'Associació
de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), l’ Associació de Professionals de la Il·lustració
Valenciana (APIV), i dos representants de l'Àrea de Comunicació i Presidència de Diputació de
Castelló.
Cap membre del Comité de Valoració podrà tindre relació o estar involucrat directament amb cap
candidatura presentada.
5.- Constitució i actuació del Comité de Valoració. Criteris de valoració. Fallada
El Comité de Valoració es constituirà i reunirà el 25 de març de 2021 i de les seues valoracions
s'estendrà acta. En primer lloc, comprovarà totes les candidatures presentades per a verificar
l'efectiu compliment de les condicions establides en les presents bases i, en conseqüència,
pronunciar-se sobre la seua admissió definitiva. Seguidament, procedirà a valorar els portafolios de
treballs de participants i el seu currículum seguint els següents criteris:
• Concepte actual dels valors tradicionals i del sentiment d'identitat de la província de Castelló
• Experiència en projectes similars
• Qualitat en treballs desenvolupats
• Originalitat i creativitat en els resultats

Una vegada realitzada la valoració, representants de la Diputació de Castelló detallaran al
professional o empresa seleccionada en una sessió informativa les especificacions tècniques
necessàries per a la realització de la peça, així com les dates de lliurament i la forma de pagament.
El resultat es farà públic en la pàgina web de la Diputació de Castelló, sense perjudici de la seua
notificació personal al professional seleccionat/a.
La candidatura seleccionada formalitzarà el corresponent contracte d'acord amb les normes que
s'apliquen per a la contractació pública. Es podrà declarar deserta la convocatòria si es considera
oportú.
El comité estendrà acta de les seues valoracions.
6.- Fases de la convocatòria
Aprovades la Convocatòria i les Bases que ens ocupen, se'ls donarà publicitat en la pàgina web de
la Diputació de Castelló i en la dels col·lectius professionals implicats.
• Termini d'enviament candidatures: del 15 al 22 de març de 2021.
• Reunió del Comité de Valoració: 25 de març de 2021.
• Confirmació de la selecció: 26 de març de 2021.
• Reunió amb el/la seleccionat/a per a establiment de condicions generals: 29-30 de març de 2021.
• Presentació d'imatge gràfica i aplicacions: 19-20 d'abril de 2021.
• Producció: del 24 d'abril al 3 de maig de 2021.
• Presentació pública del cartell: del 4 al 7 de maig de 2021.
La participació en aquesta convocatòria implica la plena acceptació d'aquestes bases.

Castelló, 15 de març de 2021

