EDICTE
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2017 s’han aprovat
inicialment les bases del concurs per seleccionar el logotip de l’any Doctor Codina, es
sotmeten a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a la
pàgina web o al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un termini de vint dies hàbils a
comptar des de l’endemà d’aquesta publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, per tal de que s’hi puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions
oportunes. De no formular-se-n’hi, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
ANNEX
BASES DEL CONCURS PER SELECCIONAR EL LOGOTIP DE L’ANY DOCTOR
CODINA
INTRODUCCIÓ:
El passat 28 de març, l’Ajuntament de la Cellera de Ter, en motiu dels 150 anys del naixement
del Doctor Joaquim Codina i Vinyes, va declarar l’any 2018 “Any Doctor Codina” al municipi.
Aquest fet comportarà l’organització, durant tot l’any, de diferents activitats com ara xerrades,
exposicions i reedicions de material, amb la finalitat de divulgar i posar en valor el patrimoni
micològic i botànic de la Cellera de Ter, així com per donar a conèixer la vida d’una persona
excepcional.
OBJECTIU DEL CONCURS:
L’objectiu d’aquest concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge de l’Any Doctor
Codina, de manera que pugui ser utilitzat per la comissió organitzadora així com per les
diferents entitats del poble que participin en els actes de l’aniversari.
Per conèixer més àmpliament la vida i l’obra del doctor Joaquim Codina i Vinyes, es pot
consultar a la pàgina “Galeria de metges catalans” del Col·legi de Metges de Barcelona.
PARTICIPANTS:
El concurs està obert a qualsevol persona, física o jurídica amb capacitat d’obrar.
PROPOSTES:
Les propostes han de ser originals i inèdites.
Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes.
El logotip haurà de contenir obligatòriament les paraules: 2018, Any Doctor Codina, 150è
Aniversari.
TERMINI D’ENTREGA I PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES:
El període d’entrega de les propostes s’inicia a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci
de les bases al BOPG i finalitza el dia 30 de gener de 2018.
Les propostes hauran d’enviar-se per correu postal o bé entregar-se físicament a les oficines
de l’Ajuntament de la Cellera de Ter (Avinguda Montserrat, 20. CP 17165. La Cellera de Ter) en
un CD, indicant a l’assumpte “Concurs del logotip de l’Any Doctor Codina” i signat amb un
pseudònim.
Els documents a adjuntar seran:
a) Versió del logotip a color, en una resolució mínima de 300 DPI i en format JPG.
b) Versió en escala de grisos o B/N, en una resolució mínima de 300 DPI i en format JPG.
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c) Un arxiu en format .doc o .txt amb les dades del seu autor/a (nom, adreça, correu
electrònic, edat i telèfon).
d) Opcionalment es podrà acompanyar un arxiu de text en format .doc o .txt amb una breu
descripció de l’obra, d’extensió no superior a una pàgina.
JURAT I VEREDICTE:
El jurat es basarà en els criteris artístics i simbòlics de la proposta. També es valorarà la facilitat
d’adaptació de la proposta a diferents suports, espais i formats.
El jurat estarà constituït per les següents persones:
- 2 membres de la comissió organitzadora dels actes de l’Any Doctor Codina
- 1 professional de l’àmbit artístic
- 1 professional de les arts gràfiques
- 1 representant de l’Ajuntament de la Cellera de Ter
És funció del jurat interpretar les bases i la resolució de les possibles qüestions que pugui
generar el concurs.
El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases
per presentar nous treballs.
Els membres del jurat no podran participar en el concurs, així com tampoc persones amb qui
mantingui una relació de parentiu de primer grau.
El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir.
Els participants declaren ser els autors dels dissenys presentats, essent responsables directes
dels danys i perjudicis que es puguin derivats per reclamacions de tercers per la vulneració dels
seus drets de conformitat a l’establert al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual eximint de tota responsabilitat a
l’ajuntament.
VEREDICTE:
El veredicte del jurat es farà públic el dia 10 de febrer del 2018.
El resultat del concurs es comunicarà a tots els participants per correu electrònic, incloent el
guanyador.
Tan la proposta guanyadora com les finalistes es podran publicar a diferents mitjans de difusió
municipal.
PREMI:
S’estableix un únic premi de 250 € (bruts). El premi estarà subjecte a la legislació fiscal vigent,
realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.
L’entrega de premis es realitzarà coincidint amb el primer dels actes de l’Any Doctor Codina.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva de l’Ajuntament de la Cellera de Ter, que
tindrà completa llibertat per utilitzar-lo i/o modificar-lo si ho considera necessari. Per tant el
guanyador del concurs renuncia automàticament a tots els drets de propietat intel·lectual sobre
el logotip i cedeix el dret de manipulació, edició, exposició i reproducció .
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Els dissenys no premiats podran ser retirats pels seus autors o per les persones qui autoritzin,
fins el dia 30 d’abril de 2018. Transcorregut aquest termini, s’entendrà que l’autor cedeix la
seva propietat a l’Ajuntament.
Serà responsabilitat del concursant qualsevol reclamació que pugui produir-se en relació amb
l’autoria del disseny i el seu possible plagi.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
La participació en el concurs significa el coneixement i l’acceptació de totes les bases.
En el cas que alguna de les propostes rebudes no complís els requisits especificats, seria
automàticament desqualificada.

La Cellera de Ter,
L’Alcalde
David Sarsanedas Serrat
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