Crida a projecte “Exposició Premis Artesania Comunitat
Valenciana 2016”
Convocatòria oberta a dissenyadors professionals
1. Objecte i finalitat de la convocatòria
El Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana, amb el suport de l'Associació de
Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, organitza una convocatòria a
dissenyadors professionals per a l'encàrrec de treball relacionat amb l'Exposició
Premis Artesania Comunitat Valenciana 2016.
Amb aquest fi obri aquest procés mitjançant una crida a projecte que permetrà la
selecció del professional que realitzarà l'encàrrec. El Centre d'Artesania està
interessat a contractar:
- Disseny de la imatge gràfica de l'exposició Premis Artesania Comunitat
Valenciana 2016 amb les aplicacions bàsiques de: cartell, lones exteriors, invitació,
bàner per a web i xarxes socials.
- Disseny expositiu.
- Producció i muntatge de l'exposició.
- Cartel·les, vinils i peça per a visualitzar en videomosaic (bàsica).
El pressupost per al desenvolupament d'aquest encàrrec és de 6.000 euros (+ IVA).
2. Projecte
El contingut de la mostra ha de recollir les peces finalistes dels Premis Artesania
Comunitat València 2016. La mostra inclou 6 categories (Tradició Artesana,
Artesania d'Avantguarda, Artesania Alimentària, Sostenibilitat i Artesania, Dona
Artesana i Coopetitivitat), i la integració del videomosaic en la mateixa exposició.
Detall del projecte:
 Exposició d’un màxim de 30 peces/col·leccions finalistes de les categories
Tradició Artesana, Avantguarda i Coopetitivitat.
 Exposició d’un màxim de 30 panells/lones/vinils explicatius dels projectes
empresarials finalistes de les categories Artesania Alimentària, Sostenibilitat i
Artesania i Dona Artesana.
 Habilitació d'un espai/suport/zona per al vot de públic que es recull en la
clàusula novena de les bases de la convocatòria.
 Disseny de les pancartes exteriors.
 Continguts del videomosaic.
L'exposició es realitzarà en la sala d'exposicions temporals del Centre d'Artesania
de la Comunitat Valenciana (plànol en annex I).
Es pot consultar més informació sobre l'exposició en aquest enllaç: Bases Premis
Artesania Comunitat Valenciana.
3. Requisits de les persones participants
Pot presentar-se qualsevol professional del disseny, amb personalitat jurídica, com
també unió temporal d'empreses.

No poden 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.
Cal que els candidats estiguen donats d'alta en l'IAE i estiguen al corrent de les
obligacions de la Seguretat Social pertinents.
4. Forma, termini i lloc de presentació de les candidatures
Les persones interessades a participar han d'escriure un correu electrònic a:
convocatoria@centroartesaniacv.com (inscripció gratuïta) en el qual s'incloguen en
documents pdf separats:
- Dossier de presentació o book de treballs. Document que reculla fins a un màxim
de 10 treballs específics realitzats fins al moment que estiguen relacionats amb el
tema d'aquest encàrrec.
- Currículum personal o acreditació professional semblant de l'empresa.
- Carta de motivació (voluntària). La carta de motivació és un document on s'ha
d'expressar breument la capacitat de l'aspirant per a efectuar el treball, visió del
projecte i objectius que es volen aconseguir. No es tracta de definir com es farà. El
comité de selecció utilitzarà aquest text com a informació de suport i reforç per a la
valoració dels estudis/dissenyadors que presenten la candidatura.
La forma de presentació d'aquesta informació ha de ser digital, i cal remetre-la a
l'adreça electrònica: candidatura@centroartesaniacv.com indicant en l'assumpte
“Crida a projecte Exposició Premis Artesania 2016”. La correcta recepció de la
documentació requerida serà confirmada per mitjà de justificant de recepció.
Per a consultes sobre
963513090/963520520.
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5. Composició del comité de selecció
El comité de selecció estarà compost per dos dissenyadors professionals, la
directora gerent del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana i un
representant del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana, amb veu però
sense vot, el qual actuarà com a secretari del comité.
6. Constitució i actuació del comité de selecció. Criteris de valoració. Decisió
El comité de selecció es constituirà i reunirà el dia 14 d'octubre i estendrà acta de
les decisions que prenga. En primer lloc, comprovarà totes les candidatures
presentades per a verificar el compliment efectiu de les condicions establides en
les bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l'admissió definitiva d'aquestes.
A continuació, efectuarà la decisió de la convocatòria, i amb aquest fi valorarà tant
la qualitat dels dossiers de presentació dels treballs dels participants, com el
currículum.
Entre totes les candidatures el comité seleccionarà la que considere més
adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball, seguint els
criteris següents:
- Experiència en projectes semblants.
- Qualitat en treballs efectuats.

- Originalitat i creativitat en els resultats.
Una vegada adoptada la decisió, es detallaran al professional o l'empresa
seleccionada, en una sessió informativa, les especificacions tècniques necessàries
per a la realització del projecte, com també les dates de lliurament i la forma de
pagament.
La decisió del comité de selecció es farà pública en la pàgina web del Centre
d'Artesania de la Comunitat Valenciana i en la de l'Associació de Dissenyadors de
la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la notificació personal a la persona
guanyadora.
El candidat seleccionat pel jurat ha de formalitzar el contracte corresponent d'acord
amb les normes que s'apliquen per a la contractació pública.
7. Fases de la convocatòria
- Termini límit d'enviament de candidatures: 13 d'octubre a les 13.00 h.
- Reunió del jurat: 14 d'octubre.
- Confirmació de la selecció: 14 d'octubre.
- Reunió amb la persona seleccionada per a l'establiment de les condicions
generals: 17 octubre a les 13.00 h.
- Presentació de la proposta del projecte: 27 d'octubre.
- Lliurament del projecte definitiu: 2 de novembre.
- Muntatge de l'exposició: del 8 al 17 de novembre.
- Inauguració de l'exposició: 18 novembre.

