
BASES CONCURSO DE IDEAS PARA A CONFECCIÓN DUN “ MOTIVO 
INSTITUCIONAL” REPRESENTATIVO DO EXCMO. CONCELLO DE SILLEDA 
( PONTEVEDRA ) 
 
 

O Concello con esta acción pretende integrar a tradición, a historia, o 
patrimonio, a arte, a natureza, a sociedade….do noso Municipio, nun “ motivo 
típico, representativo  e referente“ de Silleda  . 

 
O modelo desta figura debe saír da imaxinación  e inspiración dos nosos 

creadores locais: pintores, artesáns… e, unha vez elaborado e elixida a idea 
que se considere máis apropiada, o Concello conte, no sucesivo, a nivel 
institucional cunha “obra “ que o identifique nas múltiples facetas e actividades 
do seu  acontecer diario, semanal, mensual que así o requira. 

 
1.- As presentes Bases son, pois, un chamamento e invitación  xeral a 

tódolos artistas locais a que presenten as súas ideas e obras. 
 
2.- Poderá participar calquera artista ou artesán, ou equipo de artistas, 

que estean empadroados e afincados neste Concello ou que sexan oriúndo do 
mesmo,  

 
3.- Calquera artista ou grupo de artistas tamén poderán presentar baixo 

pseudónimo distintas propostas. 
 
4.- Os deseños  presentaranse en pequeno tamaño, non máis 

voluminoso  das follas de formato A4, e no material que se usa para estes 
casos. O custe non poderá superar os 10 € por unidade. 

 
5.- A obra gañadora será seleccionada por un Xurado presidido pola 

Alcaldesa-Presidenta, A Concelleira de  Cultura, O Concelleiro de Turismo, o 
Concelleiro de Participación Cidadá, e por tres membros independentes a 
designar polo Goberno Municipal, un  do mundo do deseño, outro da 
publicidade e outro dos medios de comunicación, actuará de secretario ou 
secretaria o da Corporación. En caso de empate o voto da Sra. Alcaldesa é o 
de calidade.  

 
6.-O Xurado é totalmente independente e a súa decisión irrevogable e 

centraranse no valor artístico e simbólico da proposta. 
 
7.- O prazo de presentación de propostas  rematará o día 22 de maio ás 

15:00 horas. 
 
8.- O fallo do xurado emitirase o día 29 de maio. 
 



9.- Cada deseño presentarase asinado ao dorso cun pseudónimo 
acompañado dos seguintes datos: 

 
- Sobre pechado con pseudónimo ( Sobre A ) ; identificación do autor:  
 
 * Nome e apelidos do autor 
 * DNI 
 * Teléfono 
 * Enderezo postal 
 * Enderezo electrónico (de ser o caso) 
 

 
- Sobre pechado  co mesmo pseudónimo ( Sobre B ): conterá unha memoria 
explicativa do deseño e descrición dos materiais empregados; así como o 
prezo do agasallo por unidade. 
 

10.- As propostas e a documentación entregarase, na data establecida,  
na Casa do Concello en horario de oficina de 8:00 a 15:00 horas e 
entregaráselle un xustificante de ter recibido todo o material. 

 
11.- O autor do deseño seleccionado cederá en exclusiva  ao Concello 

de Silleda os dereitos de explotación da obra e así mesmo autoriza ao Concello 
a modificar , desenrolar e adaptar dito deseño se o considerase oportuno.  

O autor ou  autores ceden de maneira gratuíta os dereitos de distribución 
e comunicación pública. O Concello de Silleda será o propietario do deseño 
seleccionado a tódolos efectos. 

 
12.- É responsabilidade do Concello de Silleda dar unha ampla 

información do gañador do deseño así coma da súa doazón desinteresada. 
 
13.- Estas bases enténdense aceptadas polo feito de inscribirse no 

Concurso. Calquera quebrantamento das mesmas suporá a descalificacións 
inmediata do traballo presentado.  

 
 
 
 

Silleda, 18 de abril de 2013 
. 
 


