Bases de la convocatòria oberta a professionals i empreses per
a la realització de diferents treballs de disseny gràfic

1. Objecte i finalitat de la convocatòria
L’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, amb el suport de l’Associació de
Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació Professional
d’Il·lustradors de València (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació
Publicitària de la Comunitat Valenciana (AECPCV), fa una convocatòria oberta a per
a seleccionar professionals del disseny i la il·lustració i empreses del sector per a la
realització dels treballs que es relacionen a continuació:
1.1.

Imatge de la Xarxa Jove i adaptació a diferents formats i materials (cartell,
roll-up, carpetes, bosses, bolígrafs, llapis, llibretes, etc.). Esta imatge ha de
reflectir la idea de col·laboració entre la Generalitat, les diputacions, les
associacions juvenils i els ajuntaments per a prestar serveis als i les jóvens
en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

1.2.

Disseny de l’espai de l’IVAJ.GVA JOVE a les fires Exponadal (Alacant),
Divertilandia (Castelló) i ExpoJove (València).

1.3.

Cartell de promoció del Servei Voluntari Europeu (SVE). Per a la realització
d’este cartell caldrà tindre en compte la “Guía de diseño gráfico del
programa Erasmus+”:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/erasmus-plus-toolkit20131031_en.pdf

1.4.

Imatge de Ser Jove Ara i Ací, i la seua adaptació a diferents formats i
materials (cartell, roll-up, carpetes, bolígrafs, publicacions digitals, etc.). El
programa Ser Jove Ara i Ací inclourà diferents activitats relacionades amb
estudis i investigació sobre joventut: conferències, jornades, publicacions,
etc.

Es podrà optar a un o més dels treballs indicats i l’IVAJ.GVA JOVE, d’acord amb el
comité de selecció que s’indica en l’apartat 4, triarà una empresa o professional
per a casdascun dels treballs a realitzar, i n’establirà les condicions específiques,
que s’inclouran en el corresponent contracte menor.

2. Requisits dels participants
Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional o estudi de disseny o
d’il·lustració o empresa del sector. Serà imprescindible que els candidats estiguen
donats d’alta en l’IAE, i també al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social pertinents.
No podran participar les persones i empreses que, complint els requisits específics
de participació establits en els apartats anteriors, estiguen afectades per alguna de
les causes de prohibició per a contractar que preveu l’article 60 i concordants del
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre.
3. Preu dels treballs
-

Imatge de la Xarxa Jove i adaptació a diferents formats i materials:
3.000 €
Disseny de l’espai de l’IVAJ.GVA JOVE a a les fires Exponadal (Alacant),
Divertilandia (Castelló) i ExpoJove (València): 3.000 €
Cartell de promoció del Servei Voluntari Europeu (SVE): 1.800 €
Imatge de Ser Jove Ara i Ací, i adaptació a diferents formats i materials:
2.000 €

4. Forma de presentació de les candidatures
Les persones o empreses interessades a participar hauran d’emplenar el formulari
https://survs.com/survey/lkkq14ql5a amb les dades següents:
- Nom i cognoms o nom de l'empresa i dades de contacte.
- Conformitat perquè, en cas de resultar seleccionada, l’IVAJ.GVA JOVE puga
comprovar que l’empresa o professional està al corrent de les seues obligacions
tributàries i amb la SS.
- Opcions i visió del projecte: indicació dels treballs als quals s’opta i visió del
projecte i objectius a aconseguir (no es tracta de presentar una proposta, sinó
d’expressar breument la motivació per a dur a terme el treball, amb la finalitat
d’oferir al comité de selecció informació de suport i reforç per a avaluar les
candidatures que es presenten).

- Enllaç al web de l’empresa o a un dossier o book de treballs realitzats pel
professional o estudi que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats
amb l’objecte d’este encàrrec.
- Currículum personal o acreditació professional o document semblant de
l’empresa.
4. Comité de selecció
El comité de selecció estarà format per:
Presidència: El secretari general de l’IVAJ.GVA JOVE.
Vocalies:
-

Tres professionals del disseny gràfic i la il·lustració, a proposta de
l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, l’Associació
Professional d’Il·lustradors de València i l’Associació d’Empreses de
Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana.

-

Dos funcionaris o funcionàries de l’IVAJ.GVA JOVE, que designarà el
secretari general de l’IVAJ.GVA JOVE.

Secretaria: Un funcionari o funcionària de l’IVAJ.GVA JOVE, designat pel secretari
general, que actuarà amb veu però sense vot.
5. Actuació del comité de selecció. Criteris d’avaluació
El comité de selecció es reunirà el dia 2 de novembre i valorarà tant la qualitat
gràfica dels treballs realitzats per les persones o empreses participants, com la
seua originalitat i visió del projecte. D’entre totes les candidatures, el comité
seleccionarà la que considere més adequada per a cada opció, seguint els criteris
següents:
-

Qualitat en els treballs desenvolupats
Originalitat i creativitat
Visió del projecte

També seleccionarà dues candidatures de reserva per a cada treball, per si alguna
de les seleccionades en primer lloc no poguera realitzar el treball en les condicions
i terminis establits.

Si el comité considera que cap candidatura, per a algun dels treballs, no s’ajusta
als criteris indicats, prodrà no sel·leccionar-ne cap.
De les decisions del comité s’estendrà una acta.
6. Resolució
La decisió del comité de selecció es farà pública en les pàgines web de l’IVAJ.GVA
JOVE, de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, de l’Associació
Professional d’Il·lustradors de València i de l’Associació d’Empreses de Comunicació
Publicitària de la Comunitat Valenciana, i es comunicarà a l’empresa o professional
que s’haja triat per a cada treball.
A continuació, l’IVAJ GVA.JOVE comprovarà que l’empresa o professional
seleccionat per a cada treball, reuneix els requisits establits en el punt 2 i
l’informarà de les especificacions tècniques necessàries per a la realització, així
com les dates d’entrega, que es formalitzaran mitjançant un contracte menor.
Si alguna de les empreses o professionals no reunira els requisits, serà susbstituïda
per la primera de les dues candidatures de reserva i, si esta tampoc no els reunira,
per la segona.
Si per a l’execució tècnica d’algun dels treballs fora necessària alguna modificació,
l’IVAJ.GVA JOVE podrà fer-la, després de la consulta prèvia amb l’autora o l’autor.
Fases de la convocatòria
Aprovades la convocatòria i les bases, es publicaran en les pàgines web de
l’IVAJ.GVA JOVE i de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana,
l’Associació Professional d’Il·lustradors de València i l’Associació d’Empreses de
Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana.
Termini per a l’enviament de candidatures

del 22 d’octubre al 2 de novembre
de 2015

Reunió del comité de selecció

3 de novembre

Comunicació a les empreses i professionals

3 de novembre

Reunió amb les empreses o professionals
seleccionats per a establir les condicions
generals

4 i 5 de novembre

Presentació del treballs 1.2

16 de novembre

Presentació del treballs 1.1 -1.3 – 1.4

23 de novembre

