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Concurs del cartell oficial per a la 

X Trobada de Projectes i Pràctiques de Cooperació al Desenvolupament 

 

Resolució del 12 de febrer de 2018, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es 

convoca el concurs per a la realització del cartell oficial de la X Trobada de Projectes i Pràctiques de 

Cooperació al Desenvolupament. 

 

1. El concurs 

 

El Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politècnica de València (UPV) convoca el concurs 

del cartell oficial de la ‘X Trobada de Projectes i Pràctiques de Cooperació al Desenvolupament’. 

 

Les persones que hi participen han de dissenyar un cartell representatiu de l’esdeveniment a fi de difondre’n la 

convocatòria i donar-hi publicitat. D’altra banda, els treballs han d’abordar directament la temàtica de la trobada i atenir-

se a les bases que fixa el CCD, enumerades a partir d’aquest punt. 

 

2. Temàtica  

 

La trobada cerca crear un espai comú d’intercanvi d’experiències on la comunitat universitària puga compartir els 

treballs duts a terme en matèria de cooperació al desenvolupament i reflexionar-hi. Els projectes s’emmarquen en 

l’oferta de programes del CCD (MERIDIES, Programa de Cooperació al Desenvolupament, València Coopera, Bossa de 

Máster o ADSIDEO). 

 

Els continguts de les trobades anteriors, i els cartells respectius, es poden consultar en: 

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/869242normalc.html 

 

Els cartells han de tenir relació amb la cooperació al desenvolupament, les desigualtats nord-sud, les 

problemàtiques derivades de la pobresa, el desenvolupament humà sostenible o la justícia social. 

 

http://www.upv.es/entidades/CCD/
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S’eliminaran automàticament del concurs els treballs que puguen ser ofensius cap a altres cultures, països o 

institucions. Així mateix, el jurat prioritzarà les imatges que traslladen una visió positiva de la realitat que reflecteixen.  

 

3. Participants 

 

Tenen dret a participar-hi tota la comunitat universitària de la UPV (alumnat oficial, PDI, PAS) i els membres d’Alumni 

UPV. 

 

El personal associat al CCD de la UPV no té la possibilitat de participar en el concurs. 

 

4. Continguts obligatoris 

 

Els treballs han d’incloure com a títol principal «X Trobada de Projectes i Pràctiques de Cooperació al 

Desenvolupament». 

 

De la mateixa manera, és obligatori incloure el logotip del CCD en el cartell, les dates i el lloc de l’acte (11 de maig del 

2018 a la Casa de l’Alumne del campus de Vera de la Universitat Politècnica de València). 

 

Enllaç al logotip del CCD, format JPG: www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/logo_jpg.jpg 

Enllaç al logotip del CCD, format EPS: www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/logo_eps.eps 

 

No es permet utilitzar imatges o dibuixos protegits legalment per copyright, així com qualsevol imatge o dibuix l’autoria i 

els drets dels quals no pertanguen a la persona que hi participa. Són responsabilitat de l’autora o de l’autor els possibles 

perjudicis que resulten d’utilitzar aquest tipus d’imatges, en el cas suposat que el cartell corresponent resulte 

seleccionat. 

 

5. Lliurament 

 

Les propostes s’han de lliurar al CCD (edifici Nexus, planta quarta, camí de Vera, s/n, 46022 València) o en el registre 

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/logo_jpg.jpg
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/logo_eps.eps
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d’entrada oficial de la UPV als campus d’Alcoi, Gandia o València. 

 

Cada participant pot lliurar tantes propostes com considere.  

 

Per a formalitzar les candidatures s’han de lliurar dos sobres diferenciats amb el contingut que s’indica tot seguit.  

 

1. Contingut del sobre número 1 (versió en paper de la proposta): 

  

- Cartell en format paper DIN A3 vertical.  

 

El sobre número 1 només ha d’estar identificat amb el lema que dóna nom al cartell, escrit a l’exterior del sobre. És el 

sobre que valorarà el jurat del concurs. S’ha de lliurar un sobre número 1 per cada proposta presentada.  

 

2. Contingut del sobre número 2 (versió digital de la proposta en CD, llapis o targeta de 

memòria): 

 

- Versió digital completa del cartell en format PSD, INDD, AI o TIFF.  

- Arxius de fonts i imatges utilitzades. En la mesura que siga possible, el disseny ha de contenir capes per a facilitar-ne 

la manipulació posterior.  

- Un segon arxiu de qualitat reduïda, en format JPG i grandària DIN A3. 

- Document en format Word o Open Office amb les dades personals següents:  

 

- Títols o lemes de les propostes presentades  

- Nom i cognoms de l’autor o l’autora 

- Escola, departament, institut, centre o servei de la UPV al qual es pertany 

- Número de NIF o passaport 

- Telèfon  

- Adreça de correu electrònic 

- Justificant de pertinença a la UPV (fotocòpia de la matrícula o del carnet de PAS/PDI) 
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El sobre número 2 només ha de contenir a l’exterior el lema o els lemes de les propostes presentades. Només que s’ha 

de lliurar un sobre número 2 per participant, independentment que hi haja presentat una o més propostes. Aquest sobre 

no es lliura al jurat i el custodia el CCD, de manera que una vegada es resolga el concurs es puguen associar els lemes 

dels cartells guanyadors a les dades personals de les persones autores corresponents.  

 

Les dades de caràcter personal que faciliten les persones interessades, o a les quals la UPV tinga accés en el marc de 

la convocatòria, tenen la protecció derivada de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal. 

 

6. Termini 

 

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta 

convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acaba el 23 de març del 2018 a les 14 hores.  

 

7. Premi 

 

L’organització del concurs atorgarà tres guardons:  

 

- Un primer premi per al cartell guanyador, el qual serà el cartell oficial de la Trobada, dotat amb 200 euros bruts. 

- Dos accèssits, els quals s’exposaran amb el cartell guanyador a la trobada i rebran un diploma oficial del CCD. 

 

El CCD destina per a la convocatòria fins a un màxim de 200 euros de l’aplicació pressupostària 00802000042240000. 

Els premis estan subjectes a la retenció fiscal corresponent. 

 

8. Drets  

 

La imatge del cartell guanyador del concurs serà el cartell oficial de la ‘X Trobada de Projectes i Pràctiques de 

Cooperació al Desenvolupament. La imatge es farà servir de base per a altres materials de difusió associats a 

l’esdeveniment com ara els tríptics informatius o la publicació final dels treballs associats als projectes de mobilitat del 



 

 

 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 

Universitat Politècnica de València 

Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 

Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899 

ccd@upvnet.upv.es  

ccd@upvnet.upv.es 

CCD. Tot això no implica cap pagament o contraprestació més enllà dels associats al premi del concurs. 

 

D’altra banda, el CCD es reserva el dret a fer modificacions en la composició del cartell guanyador a fi d’adaptar el 

treball a les necessitats de la trobada. 

 

Així mateix, la resta de propostes quedaran en possessió del CCD de la UPV, i es podran utilitzar en exposicions, 

activitats o material de difusió del CCD, sense que implique cap pagament o contraprestació més enllà dels associats al 

premi del concurs. A més, les persones que participen en el concurs donen el consentiment perquè els cartells es 

puguen modificar amb la finalitat d’adaptar-los a diferents documents gràfics i/o audiovisuals que el CCD considere 

convenient. 

 

La retirada de les propostes dels cartells presentades en format físic per part de les persones que hi participen es podrà 

fer durant els dos mesos següents a la resolució del concurs. 

 

El fet de participar en el concurs no és incompatible amb el fet de presentar la mateixa proposta a altres concursos, 

sense que importe la naturalesa del concurs i la naturalesa de l’organitzador (públic o privat).  

 

9. Incompliment 

 

El CCD exclourà els treballs que no complisquen els requisits exposats en la convocatòria. 
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10. Jurat 

 

El CCD és l’òrgan instructor i la decisió del concurs és a càrrec d’un jurat multidisciplinari designat pel rector, format per: 

- Rosa Puchades Pla, vicerectora de Responsabilitat Social, Cooperació i Esport 

- Diego Gómez Gómez , tècnic del Centre de Cooperació per al Desenvolupament 

- María de los Llanos Gómez Torres, tècnica del Centre de Cooperació per al Desenvolupament 

- José María de Luelmo Jareño, docent de Belles Arts 

- Felicia Puerta Gómez, docent de Belles Arts 

 

El jurat avalua i proposa les obres premiades i eleva la proposta al rector de la Universitat Politècnica de València, qui la 

resol en última instància. 

 

11. Criteris de valoració 

 

El jurat té en compte els criteris de valoració següents: 

- Adequació a la temàtica del concurs (6) 

- Personalitat creativa (4) 

 

Com s’indica en l’apartat 2, s’eliminaran automàticament del concurs els treballs que puguen ser ofensius cap a altres 

cultures, països o institucions. De la mateixa manera, el jurat prioritzarà les imatges que traslladen una visió positiva 

sobre la realitat que reflecteixen. 
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12. Resolució 

 

La relació dels cartells guanyadors del concurs es publicarà de manera visible en la pàgina web del CCD 

(www.accd.upv.es) i en la pàgina de Facebook del CCD (www.facebook.com/ccd.upv) abans del 13 de abril del 2018. 

El CCD es posarà en contacte directament amb les persones premiades. 

 

Les resolucions administratives estan subjectes a les obligacions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, en particular pel que fa a la motivació i la possibilitat de recurs. 

 

Contra la resolució d’aquesta convocatòria, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de 

reposició davant de l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, comptador des que es publica, d’acord amb el que 

preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, o es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de l’òrgan 

competent, en el termini de dos mesos des que es publica aquesta resolució.  

València, 12 de febrer  de 2018 

 

 

 Francisco J. Mora Mas 

Rector de la Universitat Politècnica de València 


