
DOTZENA. Els treballs no premiats es podran recollir a 
l’Ajuntament de Vila-real, durant els primers 30 dies hàbils a 
comptar des de l’anunci del guanyador o guanyadora, o es 
podrà demanar que es torne per correu si el sol•licitant es fa 
càrrec de les despeses de l’enviament postal. Passat aquest 
període de temps, s’entendrà que l’autor renuncia a l’obra i 
aquesta passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Vila-real. 

TRETZENA. La participació en el concurs implica automàti-
cament l’acceptació total d’aquestes bases, que podran ser 
interpretades per l’organització i per la Regidoria de Relacions 
Institucionals en aquells aspectes que no s’hi preveuen. Es 
pot realitzar qualsevol consulta a través de l’adreça electròni-
ca proximitat@ajvila-real.es
 
CATORZENA. Segons el que estableixen l’article 9.3 de la 
Llei general de subvencions i la base 27a de les d’execució 
del pressupost, punt 3r, es donarà publicitat a aquestes ba-
ses en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament de Vila-real.
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OBJECTIU: La Regidoria de Relacions Institucionals de 
l’Ajuntament de Vila-real convoca un concurs per a la crea-
ció d’una estatueta que serà la que es lliurarà en totes les 
edicions del Premi de Mediació Policial Josep Redorta. 
 
PRIMERA. El concurs està adreçat a majors de setze anys, 
cada autor o autora sols podrà presentar una sola obra. 

SEGONA. La temàtica ha de ser sobre la mediació po-
licial. Sols hi haurà una obra guanyadora i l’import del 
premi serà de 600,00 euros i que està patrocinat per 
l’empresa CESPA (FERROVIAL SERVICIOS). El lliurament 
del premi es realitzarà abans del 15 de gener de 2014. 

TERCERA. El disseny de l’estatueta ha de tenir en comp-
te l’ús d’argila com a material central, que es podrà com-
binar amb materials no ceràmics i respectuosos amb el 
medi ambient sempre que aquests siguen de suport i l’obra 
mantinga com a material central i protagonista la ceràmi-
ca. Les obres presentades han de ser de nova creació, 
originals i inèdites. Les dimensions de les obres no po-
den excedir els 20 centímetres en cap de les dimensions.  

QUARTA. Els treballs de disseny s’han de lliurar en un pa-
quet, sobre o caixa tancats, amb un pseudònim i el títol de 
l’obra en la part frontal. Dins d’aquest i en un altre sobre 
tancat (on aparega el mateix pseudònim i el nom de l’obra) 
s’ha d’incloure el nom i els cognoms de l’autor o autora, 
fotocòpia del DNI, telèfon de contacte i adreça electrònica.  

CINQUENA. Les obres es podran presentar de dues formes:
 * El disseny de l’obra amb un projecte on explique  
               materials, elaboració, dimensions, etc. 
             * L’estatueta ja realitzada.
 
SISENA. El termini màxim per a presentar els treballs serà fins 
el 22 de novembre de 2013, tots aquells treballs que tinguen 
un mata-segells posterior al 22 de novembre no s’admetran.

SETENA. Els criteris de valoració que seguiran els mem-
bres del Comité de Selecció seran la tècnica, la temàtica, la 
innovació, la creativitat, l’expressivitat de l’obra i l’estètica. 
Cada membre del Jurat qualificarà amb una nota de l’1 al 10 
cadascun dels apartats i la puntuació final s’obtindrà de la 
mitjana aritmètica de tots els apartats. Entre totes les obres 
presentades se’n seleccionarà una que serà la guanyadora. 

VUITENA.  Amb tots els originals presentats es farà una selec-
ció d’obres finalistes que seran exposades durant el CONGRÉS 
IBEROAMERICÀ DE MEDIACIÓ POLICIAL, a l’Auditori Muni-
cipal, que se celebrarà els dies 29, 30 i 31 de gener de 2014. 

NOVENA. El Comité de Selecció estarà format per:
 - president: l’alcalde de Vila-real o regidor en qui 
   delegue.
 - un membre de la Policia Local
 - un membre del Consell de Participació Ciutadana
 - dues persones qualificades professionalment i 
  relacionades amb el món de la ceràmica.  

Aquest comité es nomenarà mitjançant una resolució 
d’Alcaldia. Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, 
un funcionari de l’Ajuntament de Vila-real. El treball guanyador 
es farà públic a través de la pàgina web de l’Ajuntament (www.
ajvila-real.es) i els mitjans de comunicació utilitzats habitual-
ment, a banda de la notificació al guanyador o guanyadora. 

DESENA. El concurs es podrà declarar desert sempre que 
els treballs presentats no reunesquen uns mínims artístics i 
tècnics a criteri del comité. 

ONZENA. Els drets d’imatge de l’obra guanyadora passaran 
a ser propietat de l’Ajuntament de Vila-real, que es reserva 
tots els drets sobre aquest, inclosos els de reproducció, ces-
sió, modificació i ús. El guanyador o guanyadora es farà total-
ment responsable enfront de les reclamacions que pogueren 
sorgir de qualsevol naturalesa o que tercers pogueren fer pel 
que fa a l’originalitat, pareguts o còpies parcials dels treballs 
presentats. 
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