www.ajvilafrancadebonany.net
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE LOGOTIP PER A LA CELEBRACIÓ
OFICIAL, DURANT EL 2020, DELS 400 ANYS DE LA FUNDACIÓ DE VILAFRANCA
1-OBJECTE DE CONCURS. Aquesta convocatòria té per objectiu el disseny d’un logotip
destinat a representar l’efemèride dels 400 anys, en el 2020, de la fundació del poble de
Vilafranca. Aquest logotip serà utilitzat en la difusió d’informació a través de diversos suports i
documents (web, programes de festes i activitats, cartells d’anuncis oficials de l’Ajuntament i
d’altres entitats adherides a la celebració de l’Any 2020, etc.), a fer servir durant l’any 2020.
2. PUBLICACIÓ .La convocatòria del concurs es realitzarà mitjançant anunci publicat a la pàgina
web municipal www.ajvilafrancadebonany.net , així com en altres suports, de paper o bé digitals.
3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS. Podran participar en el concurs totes les persones. Les
propostes dels participants han de ser creacions originals i inèdites.
4. TERMINI DE PRESENTACIÓ El termini de presentació serà fins el 6 de gener de 2020.
5. LLOC DE PRESENTACIÓ. Les propostes del logotip dels treballs s’han d’enviar a l’adreça
infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net o lliurar en un PEN DRIVE a l’Ajuntament de
Vilafranca ( Plaça Major, 1), de dilluns a divendres, de 8 a 15 h; els dimarts, de 8 a 18 h. Es pot
ajuntar, si així es considera, una breu explicació de la proposta. S’ha d’anotar un pseudònim
amb un número de telèfon i adreça de correu electrònica de contacte.

6. LEMA DEL LOTOTIP . El logotip ha d’incloure “ VILAFRANCA, any 2020” per una banda i,
per altra, “400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL”, atès que aquest és el lema oficial.
7. JURAT I VEREDICTE . El jurat està format per:
Dos representants polítics designats pel batle.
El tècnic de Cultura, festes i participació de l’Ajuntament de Vilafranca.
Un representant del sector de les arts gràfiques.
El jurat es reserva el dret a declarar desert el concurs i el veredicte serà inapel·lable.
8. PREMI. RECONEIXEMENT AMB DIPLOMA I BONUS GRATUÏTS PER A 2 PERSONES PER
TOTS ELS ESPECTACLES QUE, DURANT EL 2020, ES PROGRAMIN A VILAFRANCA DES
DE L’AJUNTAMENT – Teatre, música, Fira de Teatre, etc…
9.ACCEPTACIÓ DE LES BASES La participació en aquest concurs suposa el coneixement i
l’acceptació, per part dels participants de les presents bases.
10. PRESENTACIÓ DEL DISSENY . Els / Les participants podran presentar les propostes que
vulguin. Cada una de les propostes s’han de presentar en format digital (preferentment en PDF,
JPG, PNG) amb resolució suficient i que, consegüentment, amb resolucions adients per a
suports de comunicació digitals, com ara pàgina web, facebook, etc. Es valoraran la proposta
que, en el seu cas, puguin ser reproduïbles en blanc o negre, escales de grisos i en color.
11. DRET DE PROPIETAT INETEL·LECTUAL I INDUSTRIAL L’autor/a del logotip seleccionat
cedirà en exclusiva a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany els drets d’explotació de la proposta
guanyadora, amb autorització implícita perquè l’Ajuntament de Vilafranca pugui modificar,
desenvolupar, reproduir o adaptar dissenys, per motius tècnics, a les necessitats i amb els medis
que consideri oportuns.
Vilafranca de Bonany,15 de desembre de 2019.

