Assumpte: Decret d’aprovació de BASES PER A LA CREACIÓ D´UNA BORSA DE
PROFESSIONALS DE DISSENY GRÀFIC I COMUNICACIÓ VISUAL PER A L' EXERCICI
2020 PER A LA CIUTAT DE GANDIA

Vistes les bases reguladores per a la creació d’una borsa de professionals de disseny
gràfic i comunicació visual per a l’exercici 2020 per a la ciutat de Gandia, elaborades
pel departament d’Escena Urbana i Política festiva, es considera procedent l’aprovació.
En ús de les atribucions pròpies, en virtut de delegació efectuada per l’Alcaldia
mitjançant Acord JGCG d’1 de juliol de 2019, punt 3.8,
RESOLC
PRIMER.- Aprovar les següents bases que han de la creació de la borsa:
“BASES PER A LA CREACIÓ D´UNA BORSA DE PROFESSIONALS DE DISSENY
GRÀFIC I COMUNICACIÓ VISUAL PER A L' EXERCICI 2020 PER A LA CIUTAT
DE GANDIA
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DECRET

DECRET

1. Objecte i finalitat de la convocatòria
La Regidoria d’Escena Urbana i Política Festiva de l’Ajuntament de Gandia, amb el
suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), fa una
convocatòria oberta a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del
sector de la comunicació visual amb la finalitat de crear una borsa professional per
a cobrir les necessitats d’encàrrecs que pugen sorgir com a conseqüència de les
diferents festes, esdeveniments o actes en la ciutat de Gandia.
Per això, a través d’aquesta convocatòria, es crearà un llistat de empreses i
professionals amb un ordre de prelació segons la puntuació obtinguda per
cadascún, als que l’Ajuntament es dirigirà per tal de encomanar-lis el encàrrec que
necessite en cada moment.
2. Contracte
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La Regidoria d’Escena Urbana i Política Festiva durà a terme aquestos encàrrecs a
través del corresponent contracte menor amb el professional o empresa
corresponent.
3. Requisits dels participants
Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional o estudi de disseny o
d’il·lustració o empresa del sector de la comunicació visual, amb personalitat
jurídica, així com una unió temporal d’empreses. Serà imprescindible que els
candidats estiguen donats d’alta en l’IAE i estiguen al corrent de les obligacions de
la Seguretat Social pertinents.
No podran participar-hi les persones i empreses que, complint amb els requisits
específics de participació establerts en els apartats anteriors, estiguen sotmeses en
alguna de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article 71 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Així mateix, l’Ajuntament de Gandia podrà indicar les línies a seguir, així com una
guia amb les indicacions que considere oportunes.

Les persones interessades a participar-hi hauràn de presentar una candidatura, amb
inscripció gratuïta. Per a això han de presentar una documentació que incloga:



Arxiu 1: Dossier o book de treballs. Este document ha d’arreplegar fins a un
màxim de deu treballs, realitzats pel professional o empresa.



Arxiu 2: Currículum personal o acreditació professional semblant de
l’empresa i fotocòpia del document identificatiu (NIF o CIF).

La documentació s’ha de presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Gandia,
a través de la seu electrònica en format digital (PDF).
El registre ha de dirigir-se al departament de Política Festiva indicant en el
assumpte CONVOCATÒRIA PROFESSIONAL DE DISSENY GRÀFIC I COMUNICACIÓ
VISUAL, adjuntant els arxius corresponents.
6. Composició del Comitè de selecció
El comitè de selecció estarà compost de la manera següent:
Presidència:
El regidor d’Escena Urbana i Política Festiva de l’Ajuntament de Gandia.
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5. Forma de presentació de les candidatures
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De la present convocatòria resultaran diversos projectes relacionats amb les festes,
tradicions, esdeveniments, etc. de la ciutat de Gandia.
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4. Eixos dels projectes de la convocatòria

Vocals:
- Tres professionals del disseny gràfic i la il·lustració proposats per l’Associació de
Dissenyadors de la Comunitat Valenciana.
- El director general de Política Festiva i Fira de l’Ajuntament de Gandia.
- El Coordinador del departament d’Escena Urbana i Política Festiva de l’Ajuntament
de Gandia.
Secretaria:
Actuarà per donar fe pública, amb veu però sense vot, la Secretària General del ple
de l’Ajuntament de Gandia, o funcionari o funcionària en qui delegue.

Entre totes les candidatures el Comitè farà una valoració de cadascuna (en total 10
punts), seguint els criteris següents:
• Qualitat en treballs desenvolupats: fins a 5 punts.
• Experiència en projectes semblants: fins a 2,5 punts.
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Una vegada constituït el Comitè, s’alçarà una acta de les seues decisions. En primer
lloc, comprovarà totes les candidatures presentades per verificar el compliment
efectiu de les condicions establides en estes Bases i, en conseqüència,
pronunciar-se sobre l’admissió efectiva. A continuació, resoldrà la convocatòria, per
a la qual cosa avaluarà tant la qualitat gràfica dels dossiers dels treballs dels
participants com el seu currículum.
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7. Constitució i actuació del Comitè de selecció. Criteris d’avaluació.
Resolució.

Una vegada feta la baremació, es fixarà un llistat en ordre de prelació segons les
puntuacions obtingudes. En cas de empat, primarà la major puntuació obtinguda en
el criteri “Qualitat en treballs desenvolupats”.
La resolució del Comitè de selecció es farà pública en la pàgina web de
l’Ajuntament de Gandia així com en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, sense
perjuí de la notificació personal a qui resulte adjudicatari de l’encàrrec.
8. Procés de convocatòria i termini i lloc de presentació
Aprovades la convocatòria i les presents bases, es publicaran en la Seu electrònica i
el Tauler d’anuncis i la pàgina web de l’Ajuntament de Gandia, i de l'Associació de
Dissenyadors de la Comunitat Valenciana.
El termini per a l’enviament de candidatures començarà el 16 de gener de 2020 i
conclourà el 30 de gener de 2020, a les 14 hores.
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• Originalitat i creativitat en els resultats: fins a 2,5 punts.

9. Adjudicació del contracte
Una vegada emesa la resolució del comitè es procedirà a:
- Identificació de les persones integrants de la borsa i comprovació del compliment
dels requisits, sent el no compliment dels requisits motiu d’exclusió.
- Adjudicació del contracte quan es faja cada encàrrec.
Per a cada encàrrec els tècnics del departament d’Escena Urbana i Política Festiva
detallaran als professionals seleccionats en una sessió informativa les
especificacions tècniques necessàries per a la imatge en qüestió, així com les dates
d’entrega, pressupost i forma de pagament.
Una vegada conegudes estes dades, el seleccionat podrà desestimar el
desenvolupament de l'encàrrec. En aquest cas la selecció passarà al següent
candidat de la llista.

En Gandia, a data de signatura electrònica.

EL REGIDOR DELEGAT DEL ÀREA DE
“GOVERN INTERIOR I COORDINACIÓ
ADMINISTRATIVA, ESCENA URBANA,
POLÍTICA FESTIVA, IMAB I COORDINACIÓ
TERRITORIAL”

___________________
(Acord JGCG de 1 de juliol 2019, punt 3.8)

EL TITULAR ACCTAL. DEL ÓRGAN DE APOYO A LA
JGCG
_______________________
(Decret n.º 3174 de 28 de maig de 2018)
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SEGON.- Obrir la convocatòria, amb termini de presentació de candidatures del 16 al
30 de gener de 2020.
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Els portfolios no seleccionats seran eliminats una vegada finalitzat el procés
d’adjudicació.”
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10. Tractament dels books de treballs presentats no seleccionats.

