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LUIS MARTIN MONTULL, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data
23/02/2017, va aprovar per unanimitat l’adopció dels següents acords:
3.4.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ, QUE
ELEVA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER A L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE
LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER AL DISSENY DEL NOU
LOGOTIP DE L’EMISSORA LOCAL “ALCANAR RÀDIO”.

A aquests efectes, es fa necessari l’establiment d’un nou logotip que incorpori un
eslògan promocional d’Alcanar Ràdio, per a la seva reproducció en diferents materials
i suports gràfics impresos i digitals, que sigui representatiu de la nova etapa a Alcanar
Ràdio. Consegüentment, aquest logotip serà la imatge que acompanyarà el material
promocional de l’emissora, present en totes aquelles activitats, campanyes, serveis,
programes, publicacions, etc. que es realitzin a partir de la seva aprovació.
En el marc de la nova imatge de l’emissora local “Alcanar Ràdio”, que es vol difondre i
publicitar, a proposta de la regidoria de Mitjans de Comunicació la Junta de
Govern Local, per unanimitat, aprova l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. APROVAR INICIALMENT les bases del concurs per al disseny del “logotip
d’Alcanar Ràdio”, destinat a representar la imatge de l’emissora local, així com la seva
convocatòria.
SEGON. AUTORITZAR la despesa del treball que es premiï, condicionadament a
l’aprovació del pressupost municipal de la Corporació per a l’exercici 2017.
TERCER. SOTMETRE aquestes bases a informació pública, juntament amb la seva
convocatòria, per un termini de 20 dies hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions
i/o reclamacions, mitjançant la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, amb exposició al Tauler d’Anuncis de la Corporació. El termini
d’informació pública començarà a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest
anunci en el BOPT, amb exposició al Tauler d’Anuncis de la Corporació.
Tanmateix, aquestes bases s’entendran aprovades definitivament si no s’hi formula
cap al·legació i/o reclamació durant el període d’informació pública, amb la publicació
del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, amb exposició al
tauler d’anuncis d’aquesta Corporació.
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La regidoria de Mitjans de Comunicació proposa l’aprovació de les bases d’un nou
concurs per al disseny del nou logotip de l’emissora local “Alcanar Ràdio”, destinat a
representar la imatge de l’emissora local, titularitat de l’Ajuntament d’Alcanar, en el
marc d’una renovació de l’equipament informàtic d’aquestes instal·lacions municipals,
que requereix l’aprovació d’un nou logotip que sigui la imatge de l’emissora municipal.

Ajuntament d'Alcanar
QUART. TRAMETRE aquestes bases al departament d’Intervenció-Tresoreria, i
donar-ne compte a la regidoria de Mitjans de Comunicació perquè es faci difusió.
ANNEX I
BASES DEL CONCURS “LOGOTIP D’ALCANAR RÀDIO”
1. Objectiu
La present convocatòria té com a objectiu el disseny d’un logotip destinat a
representar la imatge de l’emissora municipal “Alcanar Ràdio”, titularitat de
l’Ajuntament d’Alcanar.
Es fa necessari l’establiment d’un nou logotip que incorpori un eslògan promocional
d’Alcanar Ràdio, per a la seva reproducció en diferents materials i suports gràfics
impresos i digitals, que sigui representatiu de la nova etapa a Alcanar Ràdio. Aquest
logotip serà la imatge que acompanyarà el material promocional de l’emissora,
present en totes aquelles activitats, campanyes, serveis, programes, publicacions, etc.
que es realitzin a partir de la seva aprovació.
2. Participants
El concurs està obert a totes les persones majors d’edat. El disseny del logotip es pot
realitzar a nivell individual o bé en grup (no s’estableix cap màxim de persones). Cada
participant o grup podrà presentar un màxim de 3 propostes.
3.- Procediment
S’ estableix un procediment obert de participació. Per a la selecció del logotip
guanyador s’utilitzarà la fórmula de concurs amb la intervenció d’un jurat.

El termini de presentació finalitzarà el dia 28 d’abril de 2017.
5.- Criteris de valoració
El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de
valoració que determini que, en tot cas, hauran de basar-se en criteris artístics,
històrics, simbòlics i culturals propis del municipi d’Alcanar.
A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valorarà de manera
positiva aquelles propostes que mostrin com s’adapta el logotip a espais i formats
possibles on es pugui incloure, com per exemple, tríptics, fulletons, publicacions,
pàgines web, etc.
El motiu del logotip i de l'eslògan han d’estar relacionats amb l’emissora local i l'àmbit
territorial del municipi d’Alcanar. El disseny i la proposta del logotip és lliure.
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4. Termini de presentació

Ajuntament d'Alcanar
6. Jurat
6.1.- El Jurat, una vegada finalitzat el període de presentació dels treballs es reunirà,
prèvia convocatòria, als efectes de seleccionar el/la guanyador/a del logotip de
d’Alcanar Ràdio.
6.2.- Si les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient, el Jurat es reserva el
dret de declarar desert el concurs.
6.3.- Cada membre del jurat donarà la seva puntuació individualment (entre 0 i 10) i la
suma total de tots els membres que el formen serà el valor definitiu. La votació serà
secreta. En cas d’empat el President tindrà el vot de qualitat. S’aixecarà acta on
constarà el nom dels/de les guanyadors/es dels premis.
6.4.- El jurat estarà format pels següents membres:







Alcalde o regidor/a en qui delegui (President del jurat).
Titular de la regidoria de Mitjans de Comunicació o regidor/a en qui delegui.
Titular de la regidoria de Participació Ciutadana o regidor/a en qui delegui.
1 membre de la ràdio municipal d’Alcanar.
1 representant de cadascun dels grups municipals a l’ajuntament.
1 professional disseny gràfic.

Secretari: Un/a funcionari/a de l’Ajuntament d’Alcanar.

· Creativitat
· Composició
· Dificultat
· Disseny
· Originalitat
El logotip amb més nombre de vots serà el/la guanyador/a que representarà Alcanar
Ràdio.
Les funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació:




L’admissió de les propostes presentades, mitjançant l’aixecament d’acta en la
qual figuraran, si s’escau, les propostes no admeses.
Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs.
La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui
generar el concurs.

7. Presentació del disseny
Consistirà en la presentació d’un logotip integral (imatge i nom de la Ràdio Municipal)
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6.5.- El jurat, a l’hora de valorar els treballs, també tindrà en compte els següents
criteris d’avaluació, i en la valoració podrà ser assistit per professionals en disseny
gràfic, si s’escau:

Ajuntament d'Alcanar
S’haurà de presentar en format digital d’imatge (jpg) a 300 píxels i vectoritzat.
Pel que fa a la imatge, haurà de ser original, no copiada d’imatges existents protegides
o sense protegir, inèdita i no haver guanyat cap premi.
El disseny haurà de ser original i inèdit i s’haurà de declarar en la inscripció que el
logotip és fruit de la creativitat personal de l’autor, que és el seu propi treball i que no
ha infringit els drets d’autors de tercers.
Caldrà presentar-lo en un sobre tancat i identificat amb el nom de “Concurs logotip
Alcanar Ràdio” i amb un pseudònim de la persona o grup a la part exterior.
Dins del sobre ha d’haver-hi un cd-rom amb la imatge del logotip, una breu explicació
del significat i un sobre tancat més petit amb el pseudònim del concursant a l’exterior.
A l’interior d’aquest sobre hi han de constar les dades personals (nom, cognoms, edat,
adreça, correu electrònic i telèfon). En cas que es tracti d’un grup, s’hauran
d’especificar els noms dels integrants amb les dades respectives. També es pot enviar
per correu postal en les mateixes condicions.
El lloc de presentació o enviament del disseny serà al registre d’entrada de
l’Ajuntament d’Alcanar.
C/ Generalitat, 10
43530-Alcanar
Horari: de dilluns a divendres de 08h a 15h,
No s’acceptaran les obres que es presentin fora de termini.
8. Propietat

L’Ajuntament es reserva tots els drets d’explotació com a logotip i imatge d’Alcanar
Ràdio i, assenyaladament, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i
transformació, en qualsevol mitjà imprès o digital.
Els participants reconeixen i assumeixen que no tenen cap dret de remuneració o
compensació extraordinària per aquesta cessió, més enllà de l’establert com a premi
per al treball del participant guanyador. Els participants reconeixen i assumeixen que la
imatge gràfica i logotip guanyador serà en exclusivitat propietat de l’Ajuntament a tots
els efectes i cedeixen a l’Ajuntament d’Alcanar el dret de la propietat industrial i el
copyright.
El jurat podrà sotmetre a rectificació o modificació l’obra guanyadora d’acord amb
l’autor per adaptar-se a les necessitats de l’emissora.
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Els participants reconeixen i assumeixen que tots els drets d’explotació dels drets de
propietat intel·lectual que poguessin emanar de la creació de la imatge gràfica i logotip
guanyador pertanyen en exclusiva a l’Ajuntament d’Alcanar.

Ajuntament d'Alcanar
En qualsevol cas, el guanyador es compromet a fer les modificacions necessàries per
facilitar la reproducció en els suports i les mides que sigui necessari del conjunt de la
imatge gràfica.
9. Resultat
El dia 20 d’octubre de 2017 es comunicarà el nom del guanyador als mitjans de
comunicació local (web http://www.alcanar.cat i Alcanar Ràdio) i s’informarà la persona
o el grup premiat.
10. Premis
El treball premiat es convertirà en el logotip oficial de l’emissora local “Alcanar Ràdio”.
Es lliuraran els següents premis en metàl·lic:
1r PREMI (logotip oficial d’Alcanar Ràdio): 300 €uros
2n PREMI:100 euros
3r PREMI: 50 euros
11. Treballs no premiats
Els participants podran retirar els originals no premiats del 2 de maig al 2 d’agost de
2017, a l’Ajuntament d’Alcanar. L’Ajuntament no es fa responsable dels logotips no
retirats en aquest termini i s’entén que l’autor renuncia als drets sobre la seva
propietat.
12. Obligacions dels participants

I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat, amb la salvedat de l'art. 206 del
R.O.F., a Alcanar, document signat al marge electrònicament.
L’ALCALDESSA en funcions,

EL SECRETARI GENERAL,
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El fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació de les presents bases i de
les decisions del jurat en aquelles situacions o problemes no previstos.”

