Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
EXP. 2018/1653

JOSEP LLUÍS VALENTÍN I MARTÍNEZ, Llicenciat en Dret, Secretari de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre de 2018 va adoptar,
entre d’altres, el següent acord:
«APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
SUBTERRANIS DE LA N-II

DEL

CONCURS

DE

DECORACIÓ

DE

PASSOS

Atès que es preveuen premis en metàl·lic per als guanyadors del concurs, per un import total de 5.600,00
euros.
Atès que els premis en metàl·lic del concurs tenen la consideració legal de subvenció i es subjecten al
règim previst a la Llei General de Subvencions.
Vistes les bases reguladores per a la concessió de premis de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
per a concursos d'activitats i/o projectes culturals, juvenils, socials i esportius, aprovades per la Junta de
Govern Local de 4 d’abril de 2017.
En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- APROVAR la convocatòria del concurs de decoració de passos subterranis de la N-II.
El text de l'esmentada convocatòria s’incorpora com annex al present acord a tots els efectes legals.
Segon.- APLICAR les despeses que s’originin d'aquest concurs a l'aplicació pressupostària 1532.210.00
del pressupost municipal vigent, fins a un màxim de 5.600,00 euros.
Tercer.- PUBLICAR la convocatòria d’aquest concurs al lloc web municipal.
Quart.- TRAMETRE a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema
nacional de publicitat de subvencions, la documentació corresponent a les presents subvencions.»
I perquè consti als efectes oportuns, lliuro la present d’ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a l’empara
d’allò que disposa l’article 206 del R.O.F.
Clasificador: Certificat -
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Vista la convocatòria del concurs redactada per la Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç,
Turisme i Consum.

Sant Andreu de Llavaneres, a data de la signatura electrònica.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

Joan Mora i Buch

Josep Lluís Valentín i Martínez
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Atès que l'Àrea de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme proposa fer un concurs de decoració
de passos subterranis de la N-II.

Firma 1 de 2
Joan Mora i Buch
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28/09/2018

ALCALDE

Josep Lluís
Valentín

28/09/2018

SECRETARI

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Promoció

TÍTOL CONVOCATÒRIA: CONCURS DECORACIÓ PASSOS SUBTERRANIS DE L’N-II
Bases reguladores: Bases Reguladores per a la concessió de premis de l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres per a concursos d’activitats i/o projectes cultural, juvenils, socials i
esportius, aprovada per la Junta de Govern Local el 4 d’abril de 2017 i publicada al Butlletí Oficial
de la Província el 21 d’abril.
Objecte: Donar compliment a una de les accions del pressupost participatiu 2018 mitjançant la
convocatòria d’un concurs per promoure l’activitat econòmica i la promoció turística de Sant
Andreu de Llavaneres a través de la creació d’un punt de visita de caràcter cultural mitjançant la
decoració dels passos subterranis del passeig marítim de Sant Andreu de Llavaneres. Es
promourà que hi puguin participar pintors, decoradors, grafiters i artistes locals i/o comarcals de
diferents modalitats i que la decoració s'esculli per votació popular, de forma que acabin sent
atractius per al turisme cultural perquè cadascun estigui decorat per un artista diferent.
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Import màxim convocatòria: 5.600,00 €
Procediment de concessió: concurrència competitiva.
Participants: Qualsevol empresa o empresari individual (autònom) que vulgui participar i reuneixi
els requisits específics de la categoria de participació a la qual s’inscriu. El concurs s’adreça
principalment a professionals pintors, decoradors i artistes que visquin a Sant Andreu de
Llavaneres o a algun municipi de la comarca del Maresme.
El participant s’haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap deute amb l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres.
Categories de participació i premis: El conjunt dels premis és de 5.600,00€ i cada participant
pot decidir optar al premi sencer, a una o a diverses parts. Els premis són:

.

Premi PAS 1: Dotat amb 1.499,00€. Per a la decoració del pas soterrani indicat al plànol
adjunt com a pas 1 o pas soterrani carretera N-II incorporació sentit Girona.

.

Premi PAS 2: Dotat amb 1.500,00€. Per a la decoració del pas soterrani indicat al plànol
adjunt com a pas 2 o pas soterrani carretera N-II accés al poble venint de Barcelona.

.

Premi PAS 3: Dotat amb un total de 2.601€ que es desglossa en 9 túnels (túnel 3.1 a 3.9),
a raó de 289,00€ de premi per túnel. Es podrà concursar en els túnels que es desitgi, amb
una decoració igual o variada, i sense que sigui necessari presentar-se a tots. En el cas
d’optar al premi del pas 3 es pot optar a un o més túnels però sempre que siguin
correlatius en la seva numeració.
Cada sol·licitud de participació implica la presentació de la memòria explicativa del projecte
a realitzar i les imatges del fotomuntatge o similar i, si resulta guanyadora, inclou
necessàriament la preparació del túnel o pas i de la proposta per a la seva execució, el
material (estris i pintures) i l’escala o bastida, en el cas que siguin necessàries, així com tot
el material i personal necessari, amb les assegurances que corresponguin i complint la
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normativa en riscos laborals, per tal que la proposta guanyadora quedi plasmada al pas o
túnel corresponent. La proposta i la seva plasmació posterior en la decoració al pas o
túnel pot incloure, en un lateral o al peu, la signatura o identificació de l’autor/a.
Les propostes hauran de ser originals i inèdites. No s’admetran treballs amb continguts
polítics, irreverents, obscens, xenòfobs, infantils, violents o de qualsevol altre tipus que
atempti contra la dignitat de les persones.
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Òrgan de resolució i forma de pagament: S’obrirà un procés participatiu consistent en una
votació popular en línia entre els ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de Llavaneres. Per
participar-hi caldrà estar empadronat al municipi en el moment de l’obertura de la fase de votació i
ser major de 16 anys. Els premis s’atorgaran a aquells projectes que obtinguin una major
puntuació en la votació esmentada.
Es formarà un jurat format per tècnics municipals i persones relacionades amb el món de l’art de
Sant Andreu de Llavaneres que actuarà com a òrgan de resolució davant de situacions d’empat o
manca de vots en algun dels premis. El jurat emetrà el veredicte, que es farà públic el dijous 29 de
novembre de 2018, a les 15 h, via web municipal. Els túnels es decoraran tots alhora el dilluns 17
de desembre de 2018, des de les 10 fins a les 19 hores o per parts entre els dies 17 i 18 de
desembre si la regulació adequada del trànsit així ho exigeix. En cas que la situació meteorològica
inhabiliti l’actuació, es proposarà una data propera als dies esmentats.
El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquesta convocatòria i
especialment a declarar desert algun dels premis. El seu veredicte serà inapel·lable.
Vista la resolució del jurat, la Junta de Govern Local aprovarà la despesa corresponent a favor
del/s guanyador/s i es farà efectiva a partir del dijous 20 de desembre, una vegada executats els
projectes i pintats els túnels.
Per al pagament del premi, caldrà facilitar a l’Ajuntament un número de compte. Es pot fer
en persona o per correu electrònic a promocio@ajllavaneres.cat.
Barems: Els criteris de valoració del jurat, en cas que calgui, seran:
1. La qualitat artística
2. L’originalitat
3. La proximitat
4. La vinculació de la proposta amb Llavaneres
5. La representació dels trets diferencials i representatius de Sant Andreu de Llavaneres
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Termini de sol·licitud i/o inscripcions: Es tramitaran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres (plaça de la Vila, 1) o a través del web municipal
www.ajllavaneres.cat, des de l’endemà de la publicació de la convocatòria fins al 16 de novembre
de 2018 a les 14h. Juntament amb la inscripció, caldrà aportar una memòria per escrit detallant les
característiques de la proposta i 2 imatges, amb diferents perspectives, (fotomuntatge o similar) de
cada proposta que entra a concurs per tal que es puguin publicar al web municipal per a la seva
votació per part de la ciutadania. Les imatges han de ser en format jpg, mida 1MB i resolució 96
pdi. S’han de presentar en un dispositiu d’enmagatzematge o enviar-les per correu electrònic a
promocio@ajllavaneres.cat abans de les 14h del 16 de novembre de 2018.

Ajuntament de
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Aquests criteris també es podran publicar al web per tal que els ciutadans i ciutadanes els puguin
tenir en compte per emetre el seu vot.
Règim Jurídic, Publicitat i Fiscalitat: Els premis atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten
sotmesos a la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa que la
desenvolupa i en el seu compliment, els atorgaments seran degudament informats a la Base de
Dades Nacional de Subvencions i resten sotmesos al règim fiscal vigent en el moment del seu
atorgament.
En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual les creacions resultants seran obres situades a la via
pública i com a tals l’Ajuntament es reserva el dret de conservar adequadament l’obra o eliminar-la
de la via pública per raons d’interès públic. Entenent per tant que hi ha cessió de l’obra premiada,
l’import del premi serà considerant un rendiment del treball o bé un rendiment d’activitat
econòmica, segons s’escaigui, i en tot cas li serà aplicable una retenció del 15%.
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La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases i del règim jurídic aplicable.
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PAS 1
Pas Soterrani CARRETERA N-II
incorporació sentit GIRONA

3.1
3.2
3.3
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(3.11)no

-II

(3.10)no
3.9

N

3.8
3.7
3.6
3.5

PAS 2
Pas Soterrani CARRETERA N-II
accés al poble venint de Barcelona

PAS 3
Passos Soterranis per a
vianants PONTS RIERA

TÍTOL DEL PROJECTE
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3.4
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PASSOS SOTERRANIS CARRETRA N-II i RENFE

NOM DEL PLÀNOL

NÚMERO DEL PLÀNOL

PLANTA

007/08

ESCALA

DATA

1:400

juny 2018

