
Àrea de Presidència 
Departament Mitjans de 
Comunicació 
 
Exp. gral.:  X2017003083 
Exp. tipus: SGCG2017000025 
 
 

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès  · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62 
www.montornes.cat ·  ajuntament@montornes.cat 

BASES REGULADORES DEL CONCURS D’IDEES PER A LA 
MAQUETACIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL MONTORNÈS VIU 
 

1. Objecte del concurs 
 

L’objecte d’aquest concurs és seleccionar el nou disseny del butlletí municipal 
Montornès Viu. Es promou amb aquest concurs aplicar criteris avançats i 
aportar singularitat i actualitat al disseny del butlletí municipal, motiu pel qual 
s’ha considerat idònia la convocatòria d’un concurs obert d’idees com a 
procediment per obtenir les millors propostes i solucions de disseny que 
permetin modernitzar-lo i impulsar el seu creixement, alhora que s’estimula la 
creativitat dels participants. 
 
S’exclou l’adjudicació posterior de qualsevol contracte de serveis que sigui 
continuació del concurs d’idees que es convoca. 
 

2. Participants 
 

En el concurs poden participar persones físiques majors de 16 anys  
 
Les persones participants han de garantir l’autoria i l’originalitat de l’obra 
presentada, així com que no és còpia ni modificació de cap altra ja existent 
realitzada per ella mateixa o per una altra, igualment no es podran presentar 
propostes que hagin estat presentades o premiades en altres concursos. 
 
Als efectes d’acreditar aquest extrem caldrà la presentació d’una declaració 
responsable juntament amb la sol·licitud. 

 
3. Contingut de la proposta 

 
Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres propostes inèdites. 
 
Les propostes consisteixen en la creació d’una maqueta màster a color 
(quadricromia) en format vertical del butlletí municipal Montornès Viu. 
 
La maqueta de la portada ha d’incorporar una proposta de logotip del butlletí 
municipal Montornès Viu i el disseny de la capçalera (amb el text "Butlletí 
Municipal" "Any de la publicació" "Número de l'edició" "Mes i any de l'edició). En 
el cas que es faci ús d’una il·lustració s’ha de garantir que està lliure de drets o 
bé s’ha d’adjuntar un document de consentiment per escrit de la persona 
autora. 
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Les persones participants presentaran un arxiu en format Adobe InDesign, i la 
corresponent impressió en paper, amb una maqueta basada en l’actual 
contingut del butlletí i les seves seccions (es pot prendre com a models els 
números 107 i 108 del butlletí que es troben a disposició en el web municipal, 
http://www.montornes.cat/actualitat/revistes/montornes-viu ).  
En la proposta s’han d’afegir dues seccions noves que són l’entrevista i 
l’enquesta. També es considerarà el suggeriment d’altres. 
 
La maqueta ha d’incloure entre un 20 i 25 % d'espai reservat a publicitat 
 
El disseny de la publicació s’ha d’acompanyar amb un document en què 
s’indiquin les especificacions tècniques de la maqueta (colors en versió 
pantone, fonts, tipus de paper i acabats satinat o mate) i estils dels diversos 
elements d’una pàgina com ara títol secció, títols, subtítols, text, peu de foto, 
número de pàgina, autories,etc. 

 
4. Forma, lloc i termini de presentació 
 

Per poder participar, caldrà presentar dins del termini fixat la següent 
documentació: 

 
- Instància general on es faci constar, a banda de les dades personals, la 
participació al “CONCURS D’IDEES PER A LA MAQUETACIÓ DEL 
BUTLLETÍ MUNICIPAL MONTORNÈS VIU” 
 
- Declaració responsable de l’originalitat dels treballs presentats, que no 
son còpia ni modificació de cap altre i que les propostes no han estat 
presentades o premiades en altres concursos 
 
- Proposta/es de disseny imprès i en format digital (pendrive o CD) en 
sobre tancat en què s’adjuntin les dades personals (nom, cognoms i 
domicili), DNI, telèfon de contacte i correu electrònic, si es disposa. 
 

La documentació es podrà presentar: 
 
a) presencialment a l’OAC de l’Ajuntament situada a l’Avinguda de la Llibertat, 
número 2. 
 
b) De forma electrònica a través del web municipal mitjançant instància general.  
 
En aquest cas la proposta s’enviarà en format pdf a través de WeTransfer a 
premsa@montornes.cat indicant a l’assumpte “Concurs idees maqueta MV” i 
en el cos del missatge, les dades personals, el DNI i el telèfon de contacte. En 
cap cas seran admesos en el concurs aquells que no havent presentat la 
corresponent instància general enviïn únicament el projecte.  
 

http://www.montornes.cat/actualitat/revistes/montornes-viu
mailto:premsa@montornes.cat
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El Departament de Mitjans de Comunicació enviarà a les persones participants 
un correu electrònic en què es confirmarà la recepció de l’original i la seva 
inscripció en el concurs. 
 
Les propostes s'han de presentar en el termini de trenta dies naturals a 
comptar des del dia següent de la data de publicació de l’extracte de la 
convocatòria en el diari oficial corresponent. 

 
5. Jurat 

 
El jurat estarà format per representants de l’Ajuntament de Montornès i per 
persones vinculades al món del disseny, la fotografia i la il·lustració. 
 
Qualsevol circumstància o conflicte no previst per aquestes bases serà resolt 
pel mateix jurat i la seva decisió serà inapel·lable. 
 
El jurat podrà declarar desert el premi per la nul·la participació o per la manca 
de qualitat dels treballs presentats.  
 
La proposta de resolució provisional s’elevarà a l’òrgan competent, la Junta de 
Govern Local, per a la seva resolució definitiva. 

 
 6. Criteris de valoració 

 
El jurat valorarà les característiques tècniques i artístiques de la proposta, 
l’adequació a les exigències tècniques, i el cost de maquetació i d’impressió 
que comporti el disseny.  
 
Es considerarà la cohesió global, el llenguatge comunicatiu orientat al públic 
objectiu i la transmissió de rigor i proximitat de la proposta. 

 
7. Barems de valoració 

 
a) Proposta tipogràfica 
 
Es valorarà l'ús de les famílies tipogràfiques, la seva claredat, de lectura fàcil, 
que permeti la subcategorització dels continguts visualment i que aporti identitat 
i actualitat al butlletí. 
 
Es valorarà l'accessibilitat de la tipografia proposada i l'aplicació d'aquesta als 
diversos nivells de lectura (destacats, interlínies, peus de fotografia, subtítols, 
etc.) 
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Els barems de puntuació seran els següents: 
 

1. Claredat i accessibilitat: de 0 a 5 punts 
2. Optimització dels nivells de lectura: de 0 a 5 punts 
3. Adequació de la tipografia a la imatge general del butlletí: de 0 a 5 
punts. 

 
b) Proposta de portada, pàgines interiors i contraportada 
 
La portada 
 
Es valorarà el disseny del logotip amb el nom de la publicació i la capçalera, a 
més de la distribució d'un titular central amb imatge i espais per destacar 
continguts interiors. També es considerarà la pertinença a Montornès del Vallès 
i la creació d'una identitat pròpia 
 
La puntuació serà de 0 a 5 punts 

 
Pàgines interiors 
 
El disseny ha de tenir en compte la reserva d'un 25% d'espai per a anuncis. 
 

1. Pàgina doble tema central: Aquesta pàgina haurà de poder encabir un 
tema a fons amb peces destacades amb trames o amb altres recursos 
gràfics (infografies, imatges, etc.) i una secció dedicada a l'opinió del 
veïnat. 
 
La puntuació serà de 0 a 5 punts 
 
2. Pàgines de notícies, breus i fotonoticies: Es valorarà la combinació de 
notícies (titular, entradeta i fotografia amb peu de foto), breus amb 
diverses peces informatives (d'una a dues peces per pàgina), bloc de 
titulars acompanyats d'un mínim cos de text (actuals "En 1 minut") i 
fotonoticies (imatge amb titular i mínim cos de text) 
També es valorarà les icones i els elements gràfics que puguin 
identificar els temes. 
 
La puntuació serà de 0 a 5 punts 
 
3. Proposta d'altres seccions (enquesta i entrevista) i la seva adequació 
a la finalitat de la publicació: Es valorarà l'originalitat, la innovació i el 
suggeriment de noves seccions. 
 
La puntuació serà de 0 a 5 punt 
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Contraportada 
 
Amb espai per a agenda d'activitats i possibilitat d'un espai disponible per a 
anuncis 
 
La puntuació serà de 0 a 5 punts 
 

8. Premi 
 
El present concurs disposarà d’un primer premi dotat amb 1.500 euros i un 
segon premi per import de 500 euros. 
 
Els premis valorats per un total 2.000 euros s’imputen a càrrec de la partida 
pressupostària 11 491 480 "Premis Mitjans de Comunicació" del vigent 
pressupost de l’Ajuntament de Montornès. 
 
Aquesta quantitat estarà subjecta, en el seu cas, a les retencions fiscals 
corresponents. 
 
El pagament dels premis es realitzarà mitjançant transferència bancària al 
número de compte bancari que facilitin les persones guanyadores. 
 
L'acceptació del primer premi, guanyador de la convocatòria, comporta la feina 
de modificar el disseny, segons les darreres indicacions de l’Ajuntament. 

 
9. Disposicions finals 

 
L’Ajuntament de Montornès passarà a ser el propietari legal de l’obra i es 
reserva el dret de modificar la proposta seleccionada per adequar-la a les 
finalitats que li són assignades. 
 
L'Ajuntament es reserva el dret de declarar desert el concurs si cap de les 
propostes presentades reuneix uns mínims requisits que el tribunal consideri. 
 
Les persones autores de les dues propostes distingides amb el primer i segon 
premi es comprometen a lliurar a l’Ajuntament els arxius originals de les 
maquetes en format InDesing en versió PC (entorn Windows), així com els 
arxius i les fonts tipogràfiques utilitzades (i si s’escau imatges o il·lustracions) 
per a la maquetació i impressió del butlletí municipal “Montornès Viu”. 
 
Les obres no premiades podran recollir-se presencialment a l'OAC de 
l'Ajuntament, un cop resolta la convocatòria. 
 
Les dues maquetes guanyadores no inclouran en cap cas cap referència a 
l’autoria. 
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La presentació de propostes en aquest concurs implica l’acceptació íntegra de 
les presents bases per part de les persones participants. 
 
Montornès del Vallès, 19 d'octubre de 2017 
 
 
La Cap de Mitjans de Comunicació 
 
 
 
Marga Gené Fernández 


