BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PER A LA
REALITZACIÓ D’UNA INTERVENCIÓ ARTÍSTICA EN ELS
ESPAIS DE LA FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA
Maig-Novembre 2017

INTRODUCCIÓ
El Parc Científic de Barcelona (PCB) vol oferir a través d’aquest concurs una
plataforma per a incentivar la producció del sector artístic i oferir-los l’oportunitat de
dissenyar, amb tota llibertat, un dels espais que conformen la via principal de circulació
i comunicació entre els àmbits de recerca del PCB.
Es proposa del següent espai d’intervenció:

A- ESPAI PLANTA SOTERRANI CLÚSTER
Espai de 125,73 metres de longitud, per una amplada de 2 metres i una alçada
de 3,15 metres en un dels trams i una alçada de 4,68 metres en l’altre. L’espai
longitudinal es troba interromput per unes cruïlles de distribució cap a altres
passadissos que també seran integrats en la proposta artística. Hi ha trams del
passadís interromputs per portes que donen a l’exterior. Aquestes portes també
es poden incorporar dins la proposta.
Els paraments verticals que conformen l’espai estan composats per parets de
plaques de guix-laminat amb acabat pintat blanc en un dels trams i per parets
de bloc de formigó amb acabat pintat gris antracita en l’altre. Els paraments
horitzontals (cel ras) que conformen l’espai estan formats per plaques de 60 x
60 cm de guix laminat en un dels trams i de forjat de formigó vist acabat pintat
gris antracita en l’altre.
S’adjunten fotos de l’estat actual i plànols en l’Annex I.

LEMA:

La Fundació Parc Científic de Barcelona vol comunicar un missatge vinculat amb
l’activitat científica actual en el camp de ciències de la vida.
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PREMI:
La Fundació Parc Científic de Barcelona destinarà una dotació econòmica de 3.500,00
€ (TRES MIL CINC-CENTS EUROS) a la proposta guanyadora mitjançant un xec
bancari. Aquesta dotació serà en concepte de honoraris i producció i inclourà la idea,
la concepció del projecte, així com la seva realització i l’adquisició de cada un dels
materials i estris necessaris per a la seva producció. Les obligacions fiscals derivades
del premi queden incloses en la dotació i seran a càrrec de la persona o grup de
persones guanyadores del concurs.
El nom del guanyador/a serà oportunament comunicat a la pàgina web de la Fundació
Parc Científic de Barcelona www.pcb.ub.cat.
La Fundació Parc Científic de Barcelona es reserva el dret de declarar desert el premi
si les propostes presentades no s’ajusten als criteris de selecció de la present
convocatòria.

CRITERIS DE SELECCIÓ
Es valoraran les propostes presentades en funció de:
•
•
•
•
•
•

La qualitat conceptual.
La implicació amb el lema del concurs (propostes que s’ajustin al lema del
concurs).
L’adequació plàstica i visual a l’espai d’intervenció.
La viabilitat pressupostària segons els paràmetres establerts en aquesta
convocatòria.
La originalitat de la creació artística presentada.
La durabilitat del materials que composen la proposta. No es permetran
propostes efímeres.

SOL·LICITUDS
El concurs és obert a qualsevol persona o col·lectiu de persones amb l’únic requisit de
ser majors d’edat.
La participació pot ser individual o en grup. En aquest últim cas, es designarà un
representant a qui correspondrà l’exercici dels drets i assumpció de les obligacions
d’aquest concurs.
Cada persona o grup, només podrà participar amb un únic projecte.

INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:

La inscripció és gratuïta i s’haurà de formalitzar en el mateix moment en què es
presentin els treballs, tot omplint el formulari que figura a la pàgina web de la Fundació
PCB. En el moment de lliurar la proposta es presentarà, en un sobre tancat assenyalat
com a SOBRE Nº 1 amb el títol del concurs, una impressió del formulari que acrediti la
inscripció realitzada.
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En el mateix moment en què es presenti el SOBRE Nº 1, s’haurà de presentar la
proposta artística, en un altre sobre tancat assenyalat com a SOBRE Nº 2 i amb el
títol del concurs.
En cap d’aquests sobres, no hi haurà d’aparèixer, sota cap concepte, el nom o l’adreça
de l’autor/s, sinó, únicament el títol del concurs. L’incompliment d’aquest requisit
suposarà la nul·litat de ple dret de qualsevol SOBRE rebut i la impossibilitat de
participar en el concurs.
En el moment de la inscripció i presentació de les propostes, la Fundació PCB,
assignarà un CODI DE REFERÈNCIA que farà constar als dos sobres presentats i que
figurarà al justificant d’inscripció que la Fundació PCB lliurarà al participant en qüestió.
Contingut dels sobres:
SOBRE NÚM 1:
-

Full de inscripció que s’haurà d’imprimir de la pàgina web: www.pcb.ub.cat
Fotocòpia del DNI o NIF del/s participants.
Còpia de la matrícula de l’Escola, Universitat, Institució, etc. en cas de ser
estudiant, o titulació i/o acreditació oficial reconeguda per part del/s
professional/s que participen al concurs.

En realitzar la inscripció al concurs, el/s participants signaran una DECLARACIÓ
JURADA en la qual acrediten que el disseny és un treball propi, original i que mai ha
estat publicat amb anterioritat i que accepten plenament les presents Bases.
En tot cas, el/s participants assumeixen la responsabilitat legal que pogués derivar-se
per raons de denúncies de plagi, còpia o drets d’autor, restant la Fundació eximida de
qualsevol responsabilitat i/o reclamació que pogués presentar-se o derivar-se del
incompliment de la legalitat vigent pel que fa a l’autor/s de les propostes presentades.
SOBRE NÚM 2:
-

Exposició sintètica del marc conceptual de la proposta (màxim 2500
caràcters).
Exposició esquemàtica del desenvolupament tècnic del projecte ( màxim
2500 caràcters).
Aproximació gràfica (màxim 8 imatges en format JPG i de mida màxima 500
KB per imatge).
Pressupost detallat de producció, desglossat en partides.
Calendari d’actuacions.
Documentació addicional que es consideri oportuna (en format PDF i
màxim 2 MB), així com els enllaços que es considerin pertinents.

Tota la documentació del SOBRE 2 haurà de ser lliurada mitjançant un CD o PEN.

CONDICIONS GENERALS
La Fundació Parc Científic de Barcelona no assumirà, en cap circumstància, cap
càrrec en concepte de drets d’imatge que calgui satisfer per la publicació o divulgació
pública, si s’escau, del projecte guanyador.
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Les propostes presentades al concurs que no vagin acompanyades de tota la
documentació sol·licitada en els sobres tancats, no seran admeses a concurs sota cap
concepte.

DATA INSCRIPCIÓ I LLIURAMENT DE PROJECTES:
Els projectes, juntament amb la inscripció, podran ser lliurats personalment o per
servei de missatgeria a la Secretaria del concurs:
Parc Científic de Barcelona
C/ Baldiri Reixac, 10-12
08028 Barcelona
Tel. 93 4029060
Fax. 93 4029063
Correu electrònic: concursmural@pcb.ub.cat
www.pcb.ub.cat
TERMINI D’INSCRIPCIONS:
Fins 15 de Setembre 2017
VISITA GUIADA ALS ESPAIS
Primera convocatòria:
16 de juny a les 12.00 h.
Segona convocatòria:
15 de setembre a les 12:00h
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Fins el 30 de setembre a les 12:00h.

VALORACIÓ DE PROPOSTES I VEREDICTE:
6 d’ octubre 2017.
El jurat obrirà en primer lloc el SOBRE Nº2, farà una valoració de les propostes i
emetrà el veredicte corresponent. A continuació i d’acord amb el CODI DE
REFERÈNCIA assignat als SOBRES, s’obrirà el SOBRE Nº1 per conèixer la identitat
del guanyador/a o guanyadors del concurs.
El nom del guanyador/a serà oportunament comunicat a la pàgina web de la Fundació.
PRE-PRODUCCIÓ, ADQUISICIÓ MATERIALS:
Del 9 al 18 d’octubre de 2017
PRODUCCIÓ:
Del 19 d’octubre al 30 de novembre del 2017
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SEGUIMENT DE LA PRODUCCIÓ:
Es crearà una Comissió d’Avaluació els membres de la qual col·laboraran al llarg de
tot el procés per tal de pautar el seguiment i/o tutorització del projecte guanyador.
S’organitzaran trobades amb el/la guardonat/da seguint el següent calendari:
-

Primera trobada just després de rebre la notificació de projecte seleccionat.

-

Segona trobada, a la meitat del procés de producció.

-

Tercera trobada, just abans de finalitzar l’obra.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Els participants en aquest concurs, mitjançant una DECLARACIÓ JURADA,
garanteixen a la Fundació Parc Científic de Barcelona l’originalitat de les seves
propostes i l’exercici pacífic dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els
mateixos
El projecte guanyador quedarà en propietat de la Fundació. El guanyador/a cedirà en
exclusiva a la Fundació els drets explotació i comercialització de les obres, per tots els
mitjans existents, i durant el període legalment establert en la normativa vigent
aplicable. Aquesta cessió inclou especialment els drets de reproducció per qualsevol
mitjà, sistema gràfic, mecànic, electrònic, reprogràfic, digital o altres; de comunicació
pública a través d’audiovisual, transmissió per cable, fibra òptica, sistemes telemàtics
digitals o “on line”, incorporació a bases de dates o mitjançant qualsevol altre sistema.

PROTECCIÓ DE DADES:
Les dades personals dels concursants seran tractades amb el consentiment del seu
autor, segons allò establert a l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d’acord amb la qual els concursants
podran exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el
responsable del fitxer mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça:
protecciodedades@pcb.ub.es.

JURAT:
El jurat estarà format per membres de la Fundació Parc Científic de Barcelona i per
persones de reconegut prestigi en l’àmbit temàtic objecte del concurs.
La Fundació Parc Científic de Barcelona es reserva el dret de declarar desert el premi
si les propostes presentades no s’ajusten als criteris de selecció de la present
convocatòria.
La reunió del jurat se celebrarà durant el mes d’octubre del 2017.
Les decisions del jurat són inapel·lables.
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Barcelona 15 de maig del 2017
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