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CULTURA

ANNEX
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 4a BIENNAL D'ART CONTEMPORANI
GASTRONÒMIC DE CAMBRILS 2020.
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La present convocatòria de la Biennal de Cambrils és organitzada pel Departament de Cultura
de l'Ajuntament de Cambrils, amb el patrocini de Repsol i compta amb el suport de la
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Tarragona.
1- PARTICIPACIÓ
Podran participar els/les artistes que siguin majors d'edat i de qualsevol nacionalitat, amb
residència a l'estat que no hagin guanyat el premi de la biennal durant els dos últims certàmens
(serien 6 anys- dos convocatòries a banda de la que hagi guanyat)
2- PREMIS
L'Ajuntament de Cambrils destinarà al premi la quantitat de 6.000 € i un accèssit, amb una
dotació de 1.000 €
A ambdós premis se'ls hi practicarà la retenció perceptiva sobre l'IRPF en vigor.
El premi podrà ser declarat desert si així ho decideix el jurat.
3- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES
La tècnica i el procediment són lliures.
La Temàtica haurà d'estar relacionada amb la Gastronomia.
Només s'admetran obres originals, signades i inèdites, que no hagin estat ni exposades ni
premiades en cap altre certamen o exposició.
En el cas de les obres bidimensionals no han d'excedir de 200 cm en qualsevol costat. Les obres
tridimensionals i altres formats no poden excedir de 80 kg de pes inclòs embalatge. Les obres
que constin de diferents mòduls hauran d'adjuntar les instruccions per al seu muntatge.
4- PRESENTACIÓ DEL DOSSIER
Per optar a l'admissió en el certamen els/les artistes han de presentar un dossier amb la
documentació següent:
- la sol·licitud degudament emplenada. (segons model aprovat)
- fotocòpia del NIF o document acreditatiu
- un mínim de 4 fotografies i un màxim de 10, en color, de 18 x 24 cm, d'obres realitzades en els
darrers 2 anys, degudament documentades (mides, tècnica, i any d'execució), indicant quina
de les obres, en cas de selecció, aspiraria al premi.
- un resum del currículum de l'artista.
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Tota aquesta documentació s'ha de trametre a Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
l'Ajuntament de Cambrils, plaça de l'Ajuntament núm.4 43850 Cambrils

de

Qualsevol consulta relativa a aquesta convocatòria s'haurà de dirigir al telèfon 977 36 84 84 de
dilluns a divendres de 10 a 13 h o a l'adreça electrònica clt@cambrils.cat
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5- TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de la documentació s'inicia el dia següent de la publicació de la
convocatòria al BOPT finalitza el dia 14 de setembre de 2020 a les 14h .
6- JURAT I COMISSARI
El jurat estarà format per persones expertes en el món de les arts visuals i de la cultura,
presidides per l'Alcaldessa de Cambrils, Il·lm. Sra. Camí Mendoza Mercè o persona en qui
delegui.
Sra. Gemma Massagué Casas, Cap del Servei de Cultura i coordinadora de les Sales
d'exposicions de Cambrils, que actuarà també com a secretària.
Les decisions del jurat, tant pel que fa a l'admissió de les obres com a l'atorgament dels premis
seran inapel·lables.
El veredicte del jurat serà sotmès a l'acord de la Junta de Govern amb dictàmen previ de la
Comissió Informativa de Cultura.
7- SELECCIÓ
Entre les sol·licituds presentades el jurat seleccionarà els/les artistes que participaran a la
Biennal.
La resolució d'aquesta selecció es comunicarà per escrit i/o per correu electrònic als/a les
seleccionades en un termini màxim de 5 dies a partir del 2 d’octubre de 2020.
8- OBRES SELECCIONADES
Aniran a càrrec dels participants les despeses de tramesa de l'obra seleccionada, tan d'anada
com de tornada. S'utilitzarà un embalatge reutilitzable que servirà per a retornar l'obra.
Les obres seleccionades s'han d'enviar del 5 al 23 d’octubre de 10 h a 13 h a la següent
adreça:
Ajuntament de Cambrils
4a Biennal d'Art Contemporani Gastronòmic
Plaça de l'Ajuntament, 4
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Junt amb l'obra s'ha d'enviar un CD o DVD amb la foto de l'obra que es presenta a concurs. Les
mides han de ser com a mínim de 300 ppp, en format .TIF o .JPG ja que la imatge apareixerà al
catàleg de l'exposició de la Biennal. Es pot citar el nom del fotògraf/a.
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9- EXPOSICIÓ
Amb les obres seleccionades se celebrarà una exposició en els diferents espais expositius del
municipi (Sala Àgora- Sala Àmbits – Espai El Pati) del 29 de novembre de 2020 al 31 de
gener de 2021. També es confeccionarà un catàleg amb les obres seleccionades.
El jurat es reserva el dret de no exposar l'obra d'un artista seleccionat si no presenta, al seu
criteri, un mínim de qualitat tant en l'execució com en la presentació. Aquest acord s'ha de
comunicar als concursants, i es donarà un termini d'audiència, d'acord amb la normativa
continguda a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
10- DRETS
Els premis passaran a ésser propietat de l'Ajuntament de Cambrils, el qual queda com a
propietari inclosos tots els drets d'explotació de la propietat intel·lectual sobre aquestes obres,
amb caràcter exclusiu, sota qualsevol forma de les existents en aquesta data sense límit de
temps ni d'àmbit territorial, i en especial els drets de comunicació pública, reproducció total i
parcial, inclòs el lloguer i la cessió a tercers.
Les obres no premiades han d'ésser retirades pels seus autors en un termini de 15 dies a
comptar del següent de la data de clausura de l'exposició. Complert aquest termini,
l'Ajuntament no es farà responsable de les obres en cap concepte i les no retirades passaran a
formar part del Fons de Patrimoni Artístic de l’Ajuntament de Cambrils.
11- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La simple participació en la 4a Biennal d'Art Contemporani Gastronòmic de Cambrils suposa
l'acceptació d'aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat, sense dret a
reclamació o recurs.
En virtut de l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Professional, s'informa que les dades de caràcter personal facilitades pels participants
en la convocatòria del premi, seran incorporades i tractades en un fitxer de dades de caràcter
personal, responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils.
La finalitat d'aquest tractament i/o fitxer és la de gestionar la tramitació de la convocatòria del
premi, així com fer-los arribar, en el futur, informació de les activitats i projectes del
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departament de Cultura. Es podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició
a: Ajuntament de Cambrils, Plaça de l'Ajuntament, 4 43850 Cambrils

Codi Verificació Electrònic - El pot validar a https://seu.cambrils.cat
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