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Annex 

Bases de la convocatòria 

1. Objecte de la convocatòria

Consisteix en la realització d’un mural de caràcter permanent per al vestíbul petit de la Facultat de la tercera 

planta. 

La proposta de disseny s’ha d’ajustar a un pany de paret del vestíbul petit ubicat a la planta 3 de 7,40 m x 

2,60 m i s’ha de presentar acompanyada de la descripció del pressupost necessari. 

Les propostes presentades han de ser obres originals i inèdites. 

Les propostes s’han d’ajustar a les condicions de producció i els objectius de comunicació i d’imatge 

institucional de la UB, i han de tenir present l’entorn on es realitzaran.  

No s’admetran projectes que facin referència a apologia de la violència, els que siguin discriminatoris amb 

contingut racista, sexista, homòfob o xenòfob i/o al·lusius a temes polítics partidaris o religiosos. Tampoc 

aquelles propostes que interfereixin amb la propietat intel·lectual de tercers, com marques o patents 

registrades, drets d’autor o altres. 

2. Beneficiaris

Aquesta iniciativa s’adreça a l’alumnat de les Facultats de Geografia i Història i de Belles Arts matriculats en 

aquestes facultats durant el curs 2020-2021. 

Les propostes es poden presentar individualment o en equip. Cada persona només pot presentar una 

proposta, sigui de manera individual o com a part d’un equip. Les propostes s’han de presentar amb 

pseudònim. 

3. Imports i finançament de la convocatòria

A aquesta convocatòria es destinarà l’import de 300 € per a premis en metàl·lic (subjectes a la corresponent 

retenció de I’IRPF), i d’un màxim de 150 corresponent al cost del material (per a compra de material 

necessari per a la seva confecció, IVA inclòs), que aniran a càrrec de la partida pressupostària 

2514GH00081000 D/226000900/C2021G/G00.  

4. Sol·licitud i documentació

La proposta s’ha de presentar en un arxiu traçat i obert (freehand, Illustrator, Indesign o photoshop) i una 

còpia en format jpg. Ha d’anar acompanyada d’una memòria breu de descripció del projecte (màxim 2 

pàgines), on es reculli el projecte artístic i la tècnica a utilitzar, a més d’un pressupost sobre el cost de 

l’execució d’aquest. Aquesta documentació (fitxer disseny, fitxer jpg i fitxer de la memòria) s’haurà d’enviar 

per a l’email sc.geografia.historia@ub.edu i amb la referència “Concurs mural 2020”. En aquest email 

caldrà d’adjuntar també la butlleta d’inscripció, on constaran les dades de la persona o persones autores de 

la proposta. 

mailto:sc.geografia.historia@ub.edu
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5. Període de presentació de sol·licituds

El termini de presentació finalitza el 15 de desembre de 2020 a les 14 h. Les propostes que puguin ser 

presentades fora de termini no seran tingudes en compte. 

6. Avaluació i selecció

El Jurat estarà format per 6 persones de la facultat (2 PDI, 2 PAS i 2 alumnes), a proposta de l’equip 

deganal. La composició del jurat es farà pública i el seu dictamen serà definitiu i inapel·lable. El resultat es 

farà públic als canals de difusió de notícies de les facultats. 

El Jurat podrà reclamar el lliurament de més documents, així com aclariments en cas de dubte sobre el 

projecte.  

El jurat podria declarar el concurs desert. 

7. Criteris d’avaluació

- Coherència del projecte amb la temàtica de la docència de la facultat,

- Adequació a l’espai proposat i el seu entorn,

- Qualitat artística i tècnica del projecte,

- Originalitat i caràcter innovador del projecte,

- Viabilitat del projecte.

8. Resolució

7.1 La resolució d’aquesta convocatòria correspon conjuntament al degà de la Facultat de Geografia i 

Història, previ dictamen del Jurat. 

9. Premis

El cost del material per a la realització del mural serà assumit per la facultat convocant, d’acord amb el 

pressupost indicat a la proposta presentada per escrit. A més, rebrà un certificat acreditatiu de la condició 

de guanyadors o guanyadores del concurs i un premi de 300 €. A aquest import se li aplicarà la

corresponent retenció de l’IRPF. 

El pagament del Premi es farà en dues fases: 

• Abans de l’execució del mural, el responsable de l’execució del mateix rebrà el cost pressupostat

per l’adquisició de material. Aquest no pot superar en cap cas els 150 €. L’acceptació d’aquests diners

comporta l’obligació de l’execució efectiva de la proposta artística del projecte presentat.

• Els diners restants (300 €) es lliuraran un cop finalitzat el mural i s’hagin presentat les factures de

les compres de material per a l’execució del mural.

La Facultat farà difusió de la convocatòria i de les propostes finalistes, a més de les propostes guanyadores 

per mitjà dels canals habituals d’informació (pantalles, web de la Facultat i xarxes socials). 
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10. Obligacions dels guanyadors

El/la responsable del projecte guanyador es comprometrà a dur a terme el mural en el període de temps 

acordat amb l’Administració de Centre.  

El guanyador/a haurà d’acceptar el premi amb un màxim de 48 hores. 

11. Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual de totes propostes presentades i també dels dissenys guanyadors és dels autors de 

les mateixes. La UB es reserva el dret en exclusiva de la utilització del disseny guanyador del mural, que els 

autors no podran destinar a cap altre ús. La UB tindrà el dret de comunicació pública de l’obra, així com la 

reproducció d’imatges per destinar-les a finalitats documentals, publicitàries i educatives de l’obra 

guanyadora. 


	escaneig_arlindagarcia_29102020_114936
	murals2020
	murals




