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XIII CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS  
FALLES DE TORRENT 2018 

amb el patrocini de Caixa Rural Torrent 
 
Finalitat de la convocatòria: 

La Junta Local Fallera de Torrent amb el patrocini de la Caixa Rural de Torrent 
obri una convocatòria per a l'encàrrec d'un treball consistent en la realització del 
cartell i la imatge gràfica de les Falles de Torrent de 2018. Per a això,  es 
plublicita aquesta convocatòria, pel qual es seleccionarà a la persona o persones 
que realitzaran l'encàrrec amb les seues adaptacions a diferents elements (com 
programa d'activitats...). 
L'encàrrec està valorat en 600 euros bruts, donats per la Caixa Rural de Torrent, 
la  percepció del premi suposarà per al guanyador un benefici de patrimoni als 
efectes d´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sotmès, si és el cas, a 
la retenció a compte del dit impost vigent en el moment de la seua percepció, i 
que es farà efectiu durant el primer trimestre de l'any 2018. 
 
Forma de presentació de la candidatura: 

Les persones interessades en participar deuran presentar una candidatura 
(inscripció gratuïta). Per a això, han d’enviar una documentació que incloga: 

 Carta de motivació. La carta de motivació és un document en el que 
s'haurà d'expressar breument la capacitat de l'aspirant a fer el treball, la 
visió del projecte i els seus objectius. No es tracta de definir cóm es farà, ni 
de presentar una proposta. El comitè de selecció utilitzarà esta carta de 
presentació com informació de suport i reforç per a avaluar als candidats 
de l'encàrrec. 

 Portfoli o book de treballs. Este document haurà d’arreplegar alguns 
treballs específics realitzats per la persona interessada, que a poder ser, 
estiguen relacionats amb l'objectiu d'este encàrrec. 

 Currículum personal. 
 
La documentació es tindrà que presentar en format digital, i s'enviarà a l'adreça 
electrònica secretaria@fallesdetorrent.es, indicant en l'assumpte del mail "Crida 
de Projecte Falles de Torrent 2018". 
 
Composició del comitè de selecció: 

 Presidència: La regidoria delegada de falles de l'Ajuntament de Torrent. 

 Vocals: Tres, designats per la Junta Local Fallera de Torrent. 
Dissenyadors gràfics, crítics i investigadors en el camp de les belles arts, 
professionals de la publicitat o personalitats rellevants del món de la festa. I 
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un quart vocal, designat per la Caixa Rural de Torrent, patrocinador oficial 
d'este concurs. 

 Secretaria de Junta Local Fallera de Torrent: que actuarà amb veu, però 
sense vot. 

 
Constitució i actuació del comité de selecció. Criteris d’avaluació. 
Resolució: 

El comité de selecció es constituirà el dia 23 de gener de 2018 i de les seues 

decisions s'alçarà un acta. En primer lloc, es comprovarà totes les candidatures 
presentades per a verificar el compliment efectiu de les condicions de les bases, i 
en conseqüència, pronunciar-se  sobre la seua admissió definitiva. A continuació, 
es resoldrà la convocatòria, per a la qual s’avaluarà tant la qualitat gràfica del 
portfoli de treballs dels participants, com el seu currículum i la carta de motivació. 
De totes les candidatures presentades, el comité seleccionarà la que considere 
més adequada per a l'encàrrec amb els següents criteris: 

 Experiència en projectes similars. 

 Qualitat en altres treballs. 

 Originalitat i creativitat en els resultats. 
 
Una vegada resolta la convocatòria, el comité de selecció detallarà a la persona 
seleccionada en una sessió informativa les especificacions tècniques necessàries 
per a realitzar el cartell i la imatge gràfica, així com les dades d'entrega i forma de 
pagament.  
 
Combinada amb la composició de la imatge únicament cal que figure la retolació 
de la llegenda següent: "FALLES DE TORRENT 2018". 

 
El cartell definitiu, original i inèdit ha d'adoptar la forma vertical, i haurà de 
presentar-se tant digital com físicament, muntat sobre suport rígid (cartó ploma) 
en format A2 (594 x 420 mm). 

 
Fases de la convocatòria: 

 Data límit per a l'enviament de les candidatures: 22 de gener de 2018. 

 Constitució del comitè de selecció i confirmació de la selecció: 23 de gener 
de 2018. 

 Tramitació del contracte menor per a la persona destinada: 24 de gener de 
2018. 

 Reunió amb el seleccionat per a establir les condicions generals: 26 de 
gener de 2018. 

 Presentació del cartell i la imatge gràfica: 9 de febrer de 2018. 

 Producció: 12 de febrer de 2018. 

 Presentació pública del cartell i la imatge gràfica: 20 de febrer de 2018. 
Este dia pot estar sotmès a canvi si es considera més oportuna la 
presentació de la imatge en altre data. 

 
Rev. val. 09/01/2018 
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