CRIDA A PROJECTE
Il·lustració per a calendari 2019. Regal insttuciinal de Presidència de la Generalitat

Bases i convocatòia ad̀eçada a p̀ofessionals de la il·lust̀ació g̀àfca

1.- Objecte i fnalitat de la cinvicatoria
La P̀esidència de la Genèalitat Valenciana i l’Associació de P̀ofessionals de la Il·lust̀ació Valenciana - APIV, òganitzen una convocatòia dìigida als p̀ofessionals amb l'encà̀̀ec d'un t̀eball consistent en la ̀ealització d’una il·lust̀ació pè al calendài insttucional de 2019 de la P̀esidència de la
Genèalitat.
Pè aixo ob̀e aquesta convocatòia a t̀aves d'una ‘C̀ida a p̀ojecte’ que pèmet̀à la selecció de
dotze p̀ofessionals de la il·lust̀ació g̀àfca, pè a la ̀ealització d’una il·lust̀ació ̀elacionada amb
un concepte lligat a cadascun dels mesos de l’any que li sèà adjudicada de la manèa que considèen mes adequada des de P̀esidència de la Genèalitat.
El p̀essupost pè al desenvolupament d'aquest encà̀̀ec es de 1.000€ b̀uts pè il·lust̀adò/a.

2.- Requisits dels/de les partcipants
Pod̀à p̀esentà-se qualsevol p̀ofessional de la il·lust̀ació g̀àfca.
L’òganització es ̀esèvàà el d̀et de convidà il·lust̀adòs/es pè tal de gàant̀ el desitjable nivell
d’igualtat, qualitat i divèsitat.
No poden pàtcipà en la convocatòia les pèsones que, tot i complì els ̀equisits específcs de
pàtcipació establits en els apàtats antèiòs, estguen incùses en alguna de les causes de
p̀ohibició pè a cont̀actà que s’especifquen en l'àtcle 71 i concòdants de la Llei 9/2017, de 8
de novemb̀e, de cont̀actes del sectò públic.
Pè la Llei de Cont̀actes del Sectò Públic, la Genèalitat Valenciana no pod̀à cont̀actà a
p̀ofessionals que en els últms dotze mesos hagen factùat a esta mateixa administ̀ació pè un
impòt igual o supèiò a 14.999 €, inclos este encà̀̀ec.

A mes, es necessài que els candidats i candidates estguen donats/des d'alta en l'IAE i estguen al
cò̀ent de les obligacions de la Segùetat Social pètnents.

3.- Firma, termini i llic de presentació de les candidatures
Les pèsones intèessades a pàtcipà haùan de p̀esentà una candidatùa (insc̀ipció g̀atuita).
Aquesta candidatùa s’haùà d'envià exclusivament a t̀aves de la platafòma WeT̀ansfè (www.wet̀ansfè.com) amb dos àxius tpus PDF difèenciats:
•

•

Dossiè o book de t̀eballs. Document que à̀eplegue un mínim de 3 i un màxim de 10 t̀eballs d’il·lust̀ació ̀ealitzats fns al moment, hagen estat o no publicats.
Cù̀ículum pèsonal

La fòma de p̀esentació d'aquesta infòmació sèà únicament digital i g̀atuita, ad̀eçant-la, a t̀a ves de WeT̀ansfè al cò̀eu: candidatùa@gva.es indicant en el cos del missatge ‘C̀ida a p̀ojecte
Calendài P̀esidència’.
La ̀ecepció cò̀ecta de la documentació ̀equèida es conf̀màà mitjançant un justfcant de ̀e cepció.
Pè a consultes del p̀oces, el telèfon d’infòmació es 96 342 46 23.

4.- Cimpisició del Cimite de selecció
El Comite de selecció es compond̀à de dos ̀ep̀esentants de P̀esidència de la Genèalitat i un ̀e p̀esentant de l’Associació de P̀ofessionals de la Il·lust̀ació Valenciana.

5.- Cinsttució i actuació del Cimitè de selecció. Criteris de valiració. Decisió
El Comite de Selecció es consttuìà i ̀eunìà el dia 13 de novemb̀e del 2018 i de les seues decisi ons s'alçàà acta.
En p̀imè lloc, comp̀ovàà totes les candidatùes p̀esentades pè a vèifcà el compliment efectu
de les condicions establètes en les p̀esents bases i, en consequència, p̀onuncià-se sob̀e la seua
admissió defnitva.

A contnuació, p̀ocedìà a la decisió de la convocatòia, a l'efecte de la qual es valòàà la qualitat
dels dossiès dels t̀eballs dels pàtcipants.
Ent̀e totes les candidatùes el Comite seleccionàà aquelles que considèe mes adequades i ̀eunisquen les millòs qualitats pè a la ̀ealització del t̀eball, d'acòd amb els c̀itèis seguents:
• Qualitat en t̀eballs desenvolupats
• Òiginalitat i c̀eatvitat en els ̀esultats
• P̀eeminència en l’ús de la il·lust̀ació g̀àfca
Una vegada adoptada la decisió, es ̀ealitzàà una ̀eunió/comunicació́ ent̀e els ̀ep̀esentants de
l’òganització i els/les p̀ofessionals seleccionats/des, pè a conc̀età l’encà̀̀ec. En la sessió s’infòmàà de les especifcacions tècniques i de concepte, necessà̀ies pè a la ̀ealització de la imatge.
S’establìà un calendài de t̀eball, el sistema de comunicació ent̀e l’òganització i l’autò o autòa
pè pèflà la p̀oposta defnitva, així com les dates d'ent̀ega i fòma de pagament.
La decisió del Comite de selecció es fàà pública al lloc web de la P̀esidència de la Genèalitat Valenciana i de l’Associació de P̀ofessionals de la Il·lust̀ació Valenciana (www.apiv.com) sense pèjuí
de la seua notfcació pèsonal a les pèsones seleccionades.
La pàtcipació en aquesta convocatòia implica la total acceptació d’aquestes bases.

6.- Fases de la cinvicatoria
Ap̀ovades la convocatòia i les bases, es fàan públiques al lloc web de la P̀esidència de la Genèalitat Valenciana i l’Associació de P̀ofessionals de la Il·lust̀ació Valenciana (www.apiv.com).
• Publicació de les bases i inici del pèíode de ̀ecepció de les candidatùes: 5 de novemb̀e del
2018.
• Tèmini límit d'enviament de les candidatùes: 12 de novemb̀e del 2018 a les 13.00h.
• Reunió del Comite de Selecció: 13 de novemb̀e del 2018 a les 17.30h.
• Conf̀mació de la selecció: 16 de novemb̀e del 2018.

