BASES DEL CONCURS EN COMMEMORACIÓ DEL 75è
ANIVERSARI DE LA MORT DE LLUÍS COMPANYS
L’Ajuntament d’Olot convoca un concurs en motiu de la commemoració del 75è
aniversari de la mort de Lluís Companys amb l’objectiu de situar a la via pública un
element artístic que recordi la figura del qui fou president de la Generalitat.
Olot se suma així al conjunt d’actes que se celebraran arreu de Catalunya.

1. L’objecte del concurs és seleccionar una obra, escultura o intervenció artística
permanent per ubicar a la ciutat d’Olot amb l’objectiu que sigui un homenatge de la
ciutat d’Olot a l’expresident Lluís Companys.

2.- Les propostes han d’estar pensades per ser ubicades en un dels espais que
l’Ajuntament d’Olot posa a disposició. Aquests espais són: Passeig de la Muralla, plaça
11 de setembre, jardins de la Vila Vella, Carrer Lluís Companys i parc/jardi públic prop
del carrer Lluís Companys. Tot i això l’autor pot proposar la ubicació de l’escultura o
intervenció artística a qualsevol altre espai de la ciutat a risc que quedi descartat si
algun impediment tècnic no fa possible la seva ubicació en el lloc triat per l’autor.

3.- Cada autor/ artista podrà presentar un màxim de dues propostes per un o diversos
llocs.

4. Els participants hauran de presentar un projecte que constarà de:
4.1.-Currículum de l’autor.
4.2.-El projecte es presentarà en format DIN A4 i constarà com a mínim de:
Fotomuntatge de l’obra en l’espai escollit (2 imatges mínim des de diversos
angles)
4.3.- Textos exactes que es proposa reproduir en la pròpia peça o placa
explicativa que l’acompanya, si s’escau.
4.3.- Explicació del projecte i motivacions que han dut a l’autor a fer
aquesta proposta.
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4.4.- Descripció dels materials proposats.
4.5.- El compromís que la intervenció o peça es pot realitzar amb la dotació
prevista i que una vegada finalitzat quedarà en propietat de l’Ajuntament
d’Olot.
4.6.- Al projecte s’hi podrà adjuntar documentació addicional adequada al
concurs, que es cregui convenient aportar per tal d’ajudar al jurat a
entendre la proposta.
4.7.- Informe tècnic amb les tasques que es proposa realitzar en l’espai
urbà, no incloses en el projecte, que haurà d’assumir l’Ajuntament d’Olot a
més a més del que planteja l’artista.

5. Serà condició indispensable que els projectes siguin originals, inèdits i que estiguin
signats per l’autor, amb el compromís que en cas de ser l’obra escollida serà un
projecte singular i exclusiu d’Olot.

6. Els projectes s’hauran de presentar abans de 30 de setembre de 2015 a l’oficina
d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament d’Olot.

7. Dotació del concurs
El concurs està dotat amb 14.000 €. S’hi inclouen els honoraris, la realització de la peça
o intervenció, els materials i el seguiment de la producció i la col·locació. L’Ajuntament
d’Olot farà els ajustos pressupostaris i s’aplicaran les retencions tributàries pertinents
en funció del guanyador i projecte escollit.

8. Participació
Podran participar en aqueta convocatòria els artistes nascuts o residents a Catalunya
que compleixin tots els requisits necessaris per poder contractar amb l’administració
pública i que estiguin al corrent de les obligacions amb Hisenda i Seguretat Social.
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9. Jurat
El jurat estarà composat per un membre del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i
Comarca, un representat de l’Escola d’Art, un historiador de reconegut prestigi i tres
tècnics municipals.
El jurat tècnic escollirà 3 propostes, d’entre les presentades i que compleixin els
requisits. Aquestes propostes s’elevaran a la Junta de Govern Local que serà qui
acabarà de decidir quina de les tres opcions és la guanyadora.

10. Es valorarà
El Jurat valorarà, entre altres elements,
-

La qualitat artística de la proposta

-

L’adequació i encaix de la proposta a l’espai proposat

-

L’originalitat del projecte

-

L’adequació de la proposta a la figura de Lluís Companys.

11.- El jurat podrà declarar desert el concurs si cap de les propostes presentades
assoleix uns mínims nivells de qualitat i idoneïtat.

12.- El jurat podrà plantejar millores als artistes si ho creu oportú per millorar la seva
proposta.

13. Execució
El guanyador del concurs disposarà d’un termini de 2 mesos, comptadors des de la
comunicació del veredicte per realitzar la peça o intervenció que ha presentat, així com
els treballs d’implementació sobre el terreny.

14. Exposició
L’Ajuntament d’Olot, a través de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot es reserva la
possibilitat de realitzar una exposició amb tots o una tria dels projectes presentats
amb el nom dels autors o pseudònims (si és el cas) amb que s’han presentat.
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13. Els projectes no seleccionats es podran passar a recollir per Can Trincheria de l’1 al
30 de novembre de 2015. Els treballs no recollits en aquella data passaran a formar
part del fons de l’arxiu administratiu de l’Ajuntament d’Olot.

14. Acceptació de les bases
La participació en els premis suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb
la decisió dels respectius jurats i la seva decisió serà inapel·lable.

Per a més informació tècnica o interpretació de les bases podeu posar-vos en contacte
amb l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, al telèfon 972.27 27 77o per correu
electrònic a cultura@olot.cat
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