
BASES PEL CONCURS DE DISSENY JOVE 2010

• Poden optar a aquest concurs tots els joves d’edats compreses entre els 15 i els 30 anys
(ambdós inclosos) i residents a Granollers o altres municipis del Vallès Oriental, que no
hagin resultat guanyadors en altres concursos de disseny organitzats pel Servei de Joventut
(altres convocatòries del concurs de disseny jove, concurs de cartells del MUSIK N VIU).

• Els treballs presentats han de desenvolupar tant la compaginació i l’estructura del contingut
com el disseny i haurà d’incloure el text “TALLERS JOVES”.

• Les obres presentades han de ser inèdites, i la mida màxima del díptic original presentat no
podrà sobrepassar un A4 desplegat (29,7 x 21 cm). Els treballs s'han de presentar plegats
en un o dos plecs, sempre en la mateixa direcció (plec vertical o plec horitzontal). Les obres
s’han de presentar en format paper i format digital en un CD. En el format de paper, s’ha
d’anotar el software utilitzat. 

• Els treballs presentats s’hauran d’adequar a la línia d’estil del Servei de Joventut, que es
podrà consultar a www.grajove.cat. 

• Els originals es poden presentar al GRA, pl. de l’Església, 8, en horari d’atenció al públic de
l’Oficina  Jove,  en  el  seu  horari  habitual.  El  termini  de  presentació  s’acaba  el  30  de
novembre de 2010 a les 20.30 h. 

• Els originals es presentaran sense signar, amb pseudònim a la part posterior. S’hi adjuntarà
un  sobre  tancat  on  també  figurarà  el  pseudònim  i  contindrà  un  full  amb el  nom i  els
cognoms de l’autor, el telèfon, l’adreça habitual, el correu electrònic i una fotocòpia del DNI.
Totes aquestes dades són obligatòries.

• No es poden presentar més de 3 originals per persona.
• L’Ajuntament  de  Granollers,  i  per  delegació la  Regidoria  de  Joventut,  passarà  a ser  el

propietari  legal  del  disseny  i  es  reservarà  el  dret  de  modificar-ne  algun  aspecte  per
adequar-lo a les finalitats que li són assignades.

• Per aquesta edició és proposa dessignar dos persones guanyadores amb dos encàrrecs
diferenciats.  El període de realització de les publicacions, s’establirà per un any i inclourà
totes les tasques necessàries per a l’edició (exceptuant les tasques d’elaboració dels fotolits
i d’impressió) de:
• 3 números del  TALLERS JOVES i 1 imatge més a determinar per altres publicacions

del Servei de Joventut
• 4 imatges a determinar per a d’altres publicacions del Servei de Joventut. 

• Un cop fet l’encàrrec, els  productes a publicar s’hauran de presentar en el període màxim
d’una setmana, a partir de rebre els continguts a incloure.

• La  dotació  econòmica  prevista  que  es  proposa  per  aquest  premi,  és  de  1000  euros
(subjectes a retenció) per a cadascun dels guanyadors. 

• El premi queda condicionat  al  lliurament  dels  treballs  i  es farà efectiu en 2 terminis,  el
primer, del 60% de l’import durant el mes de març de 2011, i el segon, del 40% el mes
d’octubre de 2011. L'incompliment dels  terminis  d'entrega dels productes a publicar  pot
suposar la pèrdua de la beca. 

• El  jurat  estarà  format  per  tècnics  del  Servei  de  Joventut,  del  Servei  d’Impremta  de
l’Ajuntament de Granollers, del Servei d’Imatge i Comunicació ,pel guanyador de l'edició



anterior i pel vot a través de la web. Cada membre del jurat emetrà un vot inclòs el vot per
internet.

• El  veredicte del  jurat  es donarà a conèixer  personalment al  guanyador  abans del  3 de
desembre de 2010, i a partir del 4 de desembre quedarà exposat a www.grajove.cat. En cas
que no es manifesti el contrari, les dades de tots els participants quedaran recollides a la
base de dades de joves dissenyadors.

• El guanyador/a d'aquesta edició haurà de formar part del jurat de la propera convocatòria
del concurs de disseny jove. 

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.  
Si necessites orientació vine al Gra (pl. Església, 8) a consultar altres publicacions dels darrers
mesos/anys o bé escriu-nos a gra@grajove.cat 


