
CATALINA CELIA CRESPÍ, SECRETARIA ACCTAL DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA, PROVÍNCIA ILLES 
BALEARS.

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el passat 10-10-2018, va 
adoptar, entre altres, el següent acord:

“6.-  EXP.  793/2018 APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS II  PREMIS ARTS 
PLÀSTIQUES VILA DE LLOSETA.-

Per  unanimitat,  s’aproven  les  bases  reguladores  de  la  Convocatòria  dels  “II  Premis  Arts 
Plàstiques Vila de Lloseta”, que a continuació es transcriuen:

“BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS ‘’II PREMIS ARTS PLÀSTIQUES VILA DE LLOSETA’’

1. Podrà  participar  tota  persona,  sense  distinció  de  nacionalitat  o  lloc  de  residència,  ni  més 
limitacions que les considerades a les bases d’aquest concurs.

2. Cada artista pot presentar una obra com a màxim.

3. La temàtica de les obres és lliure. Les obres es poden realitzar amb qualsevol tècnica i han de  
ser originals i inèdites.

4. Els artistes interessats en participar han de presentar un dossier en el què ha de constar:

a) Sol·licitud de participació ‘’II PREMIS ARTS PLÀSTIQUES VILA DE LLOSETA’’ ( Annex 1)
b) Currículum acadèmic i professional on figuri el nom i llinatges, DNI, adreça, telèfon i correu  

electrònic.
c) Fitxa tècnica: on figuri el títol de l’obra, mesures, suport i tècnica.
d) Fotografies
e) Text explicatiu sobre l’obra presentada (màx. 500 paraules)
f) Declaració  jurada de que no presentarà  l’obra a  altres  concursos,  en  cas  contrari,  serà  

exclòs.
5. El termini de presentació de les obres serà de dia 15 d’octubre a dia 15 de desembre de 2018.  

Les sol·licituds s’han de presentar a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lloseta, C/ Es 
Pou Nou, 3, Lloseta 07360, de dilluns a divendres de les 9:00h a les 14:00h.

6. El premi és únic i indivisible amb una dotació econòmica de 3.000.-€. El jurat podrà designar 
fins  a màxim de dos reconeixements extraordinaris de 200.-€ cada un.

7. S’admetran obres pictòriques, escultòriques i audiovisual:

a) La  mida de les  escultures  no  podrà  ser  inferior  a  40  cm,  i  és  vàlid  qualsevol  tipus  de 
material.

b) Les obres pictòriques han d’anar muntades sobre un suport rígid.

c) Les mides dels quadres no podrà ser inferior a 65x54 cm.

d) La durada mínima i màxima de les peces audiovisuals serà d’entre 60 segons i 10 minuts.

8. Les despeses de transport de les obres aniran a càrrec dels participants.

9. L’Ajuntament de Lloseta no es farà responsable dels deterioraments, desperfectes o accidents 
de què puguin ser objecte  les obres des  que s’entreguin fins que es  tornin,  no obstant  es  
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prendran les mesure3s adequades respecte la custòdia i conservació de les obres presentades.

10. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Lloseta realitzarà una exposició d’un màxim de 10 obres  
seleccionades durant les festes de Nadal i, només podran ser retirades una vegada clausurada  
l’exposició.

11. Els autors podran retirar les obres dins el termini d’un mes a partir de la clausura de l’exposició,  
una vegada finalitzat el termini de retirada, l’Ajuntament de Lloseta no es farà responsable de 
les obres no recollides i podrà disposar-ne lliurement i de forma gratuïta.

12. L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Lloseta,  a favor del  qual  l’autor  
transmetrà els drets de propietat intel·lectual, material, edició, exposició, reproducció, etc.

13. El jurat es troba pendent de designació. La data límit de publicació és 01 de desembre i es 
publicarà al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

14. L’acte de lliurament del premi, on es farà pública la decisió del jurat, es concretarà en una data  
dins la segona quinzena de desembre.

15. El premi podrà ser declarat desert i els acords del Jurat seran inapel·lables.

16. Totes  les  incidències  imprevistes  a  les  Bases  seran  resoltes  pel  Jurat,  qui  te  la  facultat 
d’interpretar-les i de suplir qualsevol llacuna o buit.

17. El fet de presentar-se al certamen d’Arts Plàstiques Vila de Lloseta suposa l’acceptació estricta  
d’aquestes  bases  i  la  renúncia  a  tota  reclamació.  No  s’acceptaran obres  que  no s’ajustin a 
aquestes bases.

ANNEX 1

Sol·licitud participació ‘’II PREMIS ARTS PLÀSTIQUES VILA DE LLOSETA’’

Nom

Llinatges

DNI

Telèfon

Adreça electrònica

Títol de l’obra presentada

I perquè així consti i surtin els efectes oportuns , lliuro el present certificat, amb el vist i plau del  
Sr. Batlle, a Lloseta.-

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.-
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