
Bases per a la convocatòria del 18è concurs de selecció de 
projectes artístics per poder exposar temporalment a la sala 

d’exposicions Centre Jujol-Can Negre, edició 2018
Pl. de Catalunya, s/n

Tel. 93 373 73 63
cannegre@sjdespi.net



El Centre Jujol – Can Negre de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí té una part concebuda com a 
sala d’exposicions per promoure i difondre 
l’obra dels artistes que desitgin concursar per 
mostrar en aquests espais els seus projectes. 
És per aquest motiu que organitza la convoca-
tòria d’exposicions temporals d’arts plàstiques 
o visuals per donar l’oportunitat d’exposar 
trajectòries artístiques.

1. Objecte de la convocatòria
Programa d’exposicions al Centre Jujol – Can 
Negre de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
durant l’any 2018.

2. Característiques de la convocatòria
Els artistes podran presentar una proposta 
expositiva amb temàtica lliure. Els projectes no 
podran superar una antiguitat de 3 anys. El 
nombre de propostes expositives selecciona-
des serà de quatre. 

3. La participació
Podran optar-hi tant grups col·lectius de treball 
com propostes individuals. L’edat mínima per 
participar-hi serà de 18 anys. 
Podran tornar a participar en el concurs tots els 

artistes que faci més de 3 anys que ja han 
exposat en l’espai d’exposicions del Centre 
Jujol – Can Negre.

4. Documentació
Tota presentació haurà d’anar acompanyada 
de la següent documentació:
• Butlleta d’inscripció segons model annex.  
• Currículum de l’artista.
• Fotocòpia del DNI, passaport o bé permís 

de residència. En cas de grups col·lectius, 
s’haurà de lliurar la documentació correspo-
nent de cada un dels membres.

• La proposta artística s’acompanyarà d’un 
dossier descriptiu del contingut i es podrà 
presentar en format paper o bé suport 
digital. 

Tota la documentació és farà arribar de manera 
presencial o bé per correu certi�cat.

5. Característiques de les exposicions
L’horari d’exposicions establert serà el següent:
De dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 17.30 a 20 h 
Divendres de 10 a 13 h i diumenges de 12 a 14 h

Els autors i/o autores seleccionats/des per 
exposar a l’espai d’exposicions, hauran d’abo-
nar la quantitat de 125 €, preu que està subjec-
te als impostos vigents. Aquest preu públic és 
la quota per ús de l’espai i per cobrir una part 
de les despeses de consergeria, publicitat i 
difusió de la seva exposició. Hi haurà un 
descompte per a menors de 35 anys del 75%.

El muntatge i desmuntatge de l’obra el farà el 
mateix autor/a amb una antelació a l’hora de la 
inauguració de 48 hores. El transport de les 
obres anirà a càrrec de l’autor/a.  

El dia de la inauguració serà dijous (excepte en 
canvis de programació municipal), a les 19.30 h 
o bé a les 20 h. El vi d’honor de la inauguració 
serà costejat pel mateix autor/a.

L’assegurança de les obres anirà a càrrec de 
l’expositor/a.

Les sales d’exposició del Centre Jujol – Can 
Negre disposen de servei de recepció des del 
dia de la inauguració �ns que s’acabi l’exposi-
ció, inclòs el muntatge i desmuntatge. 

L’Ajuntament farà la difusió de les exposicions 
segons model característic del Centre Jujol – 
Can Negre imprès i a través de la web munici-
pal, les agendes culturals i les xarxes socials.

6. La comissió tècnica de valoració
La valoració la farà un jurat presidit pel regidor 
de Cultura, Promoció Associativa, Cooperació i 
Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí i persones vinculades al món de l’art.

7. Criteris de valoració
Es valoraran els següents criteris: l’originalitat, el 
contingut de la temàtica, signi�cat de l’obra, la 
capacitat d’impacte, l’adequació a l’espai expo-
sitiu, la coherència del projecte, l’anàlisi formal 
de l’obra i la presentació global del projecte. 
Aquests punts seran valorats de l’1 al 5 per 
cada membre del jurat.

8. Termini de presentació i convocatòria 
de valoració
Entraran en convocatòria totes les propostes 
que arribin abans del dia 5 de novembre de 
2017.  

Adreça: Centre Jujol – Can Negre 
 Plaça de Catalunya, s/n.
 08970 Sant Joan Despí
Horari: De dilluns a dijous de 10 a 13 h i
 de 17.30 a 20 hores 
 Divendres de 10 a 13 h i
 diumenges de 12 a 14 hores

El jurat es reunirà durant el mes de novembre 
de 2017 i emetrà una acta de valoració de la 
selecció dels projectes expositius presentats. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. Qualsevol 
problema o incidència serà resolt pel jurat en el 
moment de fer la selecció. 

Una vegada comunicada la selecció del jurat, 
caldrà que la persona seleccionada, per poder 
exposar, signi la seva conformitat a l’apartat 
característiques de les exposicions.

9. Recollida de propostes artístiques
Els participants que no hagin resultat seleccio-
nats, podran recollir els seus projectes, durant 
el termini del 27 de novembre al 17 de desem-
bre de 2017, mitjançant nom propi o bé autorit-
zant per document una tercera persona a la 
seva retirada.

Els projectes no recollits durant aquest període 
seran destruïts. 

La participació en aquest concurs suposa 
l’acceptació de les bases, qualsevol aspecte que 
no s'hi reculli quedarà a consideració del jurat.
Aquestes bases han estat aprovades per la Junta 
de Govern de l'Ajuntament de Sant Joan Despí de 
data 18 de setembre de 2017.

NÚM..................... Nom i cognoms: ..................................................................................................................................  Edat:............................

Adreça: ...................................................................................................................................................... Telèfon: ..............................................

DNI: ........................................................... Població:................................................................................. Codi postal: ........................................

Tipus d’art: .................................................Correu electrònic: ................................................................................................................................

Mes que tindrà compromès amb altres sales d’exposicions per a l’any 2018:............................................................................................................

L’exposició en la qual participa és itinerant? .......................  Indiqui les itineràncies: .................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Ha participat altres vegades en aquest concurs:.......................................................................................................................................................

(Signatura de l’artista)                                     (Espai segell)                                     (Lloc i data)

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del 
que és responsable l’Ajuntament de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de la convocatòria de selecció de 
projectes artístics, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; i un cop finalitzada la tria d'artistes, les dades es destruiran. 

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General 
de l’Ajuntament, Camí del Mig, número 9 de Sant Joan Despí, telemàticament mitjançant Seu electrònica o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del 
que és responsable l’Ajuntament de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de la convocatòria de selecció de 
projectes artístics, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; i un cop finalitzada la tria d'artistes, les dades es destruiran. 

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General 
de l’Ajuntament, Camí del Mig, número 9 de Sant Joan Despí, telemàticament mitjançant Seu electrònica o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat 

NÚM..................... Nom i cognoms: .......................................................................................................................................................................

Participa en el 18è concurs de selecció de projectes artístics per poder exposar temporalment a la sala d’exposicions Centre Jujol-Can Negre de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, edició 2018

La selecció tindrà lloc el dia ............ de ........................................ de 2017

(Espai segell)                                     (Lloc i data)

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 18è CONCURS DE SELECCIÓ DE PROJECTES ARTÍSTICS PER PODER EXPOSAR | PER A L’ORGANITZACIÓ

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 18è CONCURS DE SELECCIÓ DE PROJECTES ARTÍSTICS PER PODER EXPOSAR | PER A L’ARTISTA

Bases per a la convocatòria 
del 18è concurs de selecció 
de projectes artístics per 
poder exposar temporalment 
a la sala d’exposicions 
Centre Jujol-Can Negre, 
edició 2018


