Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació
Barcelona Activa SAU SPM

ANUNCI DE PUBLICACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS
D’IDEES PER A L’ENLLUMENAT DE NADAL 2015 A BARCELONA
Objecte del concurs
Selecció dels projectes d’enllumenat nadalenc per a la Via Laietana (carrer complet) i el carrer
Muntaner (tram comprès entre el Carrer de Bigai i l’Avinguda Diagonal) de Barcelona.
Tramitació
El concurs, amb selecció per jurat, s’ajustarà a les normes especials aplicables als concursos
de projectes regulats als articles 184 a 188 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Participants
El concurs s’obre a dues categories diferenciades, en les quals podran participar persones
majors d’edat amb els següents perfils:
a) Categoria Novell: Projecte enllumenat Via Laietana.
Estudiants d’escoles d’arquitectura, enginyeria, disseny o arts plàstiques o titulats de les
mateixes disciplines o assimilables que faci menys de dos anys que hagin finalitzat els seus
estudis o els estiguin cursant en el moment de finalització del termini de presentació de les
propostes i no estiguin inhabilitats per l’exercici de la professió o activitat.
b) Categoria Professional: Projecte enllumenat Carrer Muntaner (tram comprès entre el Carrer
de Bigai i l’Avinguda Diagonal).
Professionals vinculats als diferents camps de la creació (arquitectes, artistes plàstics,
dissenyadors, enginyers i assimilables) que faci més de dos anys que hagin finalitzat els seus
estudis i no estiguin inhabilitats per l’exercici de la professió o activitat en el moment de
finalització del termini de presentació de les propostes.
Premis
• 10.000 euros per a la persona o grup guanyador/a de la Categoria Novell.
• 10.000 euros per al guanyador/a de la Categoria Professional.
Les persones premiades hauran de suportar les retencions fiscals previstes en la normativa.
Anonimat
Per tal de garantir l’anonimat, en tots els sobres només hi podrà figurar un LEMA, sense que
estigui permesa cap referència al seu exterior o interior que permeti identificar directament o
indirecta el membre o membres de l’equip redactor.
Límit i lloc de presentació de propostes
29 de maig de 2015 a les 14.00 h. a la seu de Barcelona Activa SAU SPM, al carrer Llacuna,
162-164, 08018 Barcelona.

