
AJUNTAMENT DE REUS

Anna Roig Puig
Tècnica de Joventut

INFORMO:

Que l’Ajuntament de Reus per acord del Ple de la corporació de data 11 de febrer de 2019 
va aprovar les bases que regeixen el Concurs de Pintades Horitzontals, Concurs d’Art per a 
Joves – Llambordes, que es van sotmetre a informació pública mitjançant la publicació de 
l'anunci d'exposició al BOP de Tarragona de data 27 de febrer de 2019 i al tauler d'edictes 
municipal, les quals s’entenen definitivament aprovades sense necessitat de nou acord en 
no haver-se formulat al·legacions i/o suggeriments durant aquest període.

Que aquestes bases es van publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona de data 9 d’abril de 2019, i es va inserir una referència de la citada publicació en 
el DOGC núm. 7873 de 13 de maig de 2019, de conformitat amb el previst als articles 118 i  
següents  del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.

Que es pretén fer la convocatòria del Concurs de Pintades Horitzontals, Concurs d’Art per a 
Joves – Llambordes.

Que el contingut d’aquesta convocatòria s’ajusta al text de les bases aprovades pel Ple de la 
corporació en data 11 de febrer de 2019.

Que el departament de Joventut compta amb dotació en el seu pressupost de fons per 
convocar el Concurs de Pintades Horitzontals, Concurs d’Art per a Joves - Llambordes.

Que a la partida 31029 33110 489 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Reus per 
a  l’exercici  2022,  existeix  crèdit  adequat  i  suficient  per  a  efectuar  la  convocatòria  del 
Concurs de Pintades Horitzontals, Concurs d’Art per a Joves – Llambordes.

Que la dotació prevista per a l’any 2022 és de 2.400 €.

Que  l'article  7  de  l'Ordenança  general  de  subvencions  preveu  que  l'aprovació  de  les 
específiques convocatòries correspon a l'òrgan competent per a l'aprovació de la despesa 
inherent a la mateixa convocatòria.

Per tot l’exposat PROPOSO:

PRIMER: Aprovar  la convocatòria per a l’any 2022 del  Concurs de Pintades Horitzontals, 
Concurs d’Art per a Joves - Llambordes, de conformitat amb les bases aprovades pel Ple de 
la corporació en sessió de data 11 de febrer de 2019 i de conformitat amb la normativa 
general aplicable en matèria de subvencions.

L'objecte del concurs és fomentar i donar suport a l’art urbà.

SEGON: Poden participar en aquest concurs, qualsevol persona o grup de 2 integrants entre 
18 i 40 anys ambdós inclosos.

Només es pot presentar una proposta artística per persona o grup.
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A tal efecte els interessats en participar podran presentar els seus treballs durant 
20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona.

La documentació requerida es presentarà de forma electrònica.

Caldrà presentar una petita memòria del projecte que haurà d’incloure: 
 Títol de l’obra, breu explicació de l’obra.
 Nom de l’autor/a o autors/es i breu currículum artístic.
 Fotocòpia DNI o NIE
 Contacte. Adreça, Número de telèfon mòbil, i correu electrònic.
 Adjuntar un mínim de 3 imatges d’intervencions que hagin realitzat.
 Llista de colors i quantitat que es necessitarà per a realitzar l’obra. (Només és una 

previsió orientativa)

A més, caldrà emplenar correctament i adjuntar una butlleta d’inscripció que es pot trobar a 
la pàgina web: www.joventutreus.cat que inclou: 

 Una declaració de coneixement i acceptació d’aquestes bases.
 Una declaració  jurada  conforme no s’incorre  en  cap  dels  supòsits  de  prohibició 

d’obtenció de la condició de beneficiari que preveu l’article 13.2 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.

Les instal·lacions on es podran portar a terme les obres seleccionades són: Escola Prat de la 
Riba, Escola Dr. Alberich i Casas i Escola Isabel Besora.

L’estil  i  la  temàtica  dels  treballs  que  es  poden  presentar  al  concurs  és  lliure,  però  no 
s’admetran treballs amb continguts obscens, xenòfobs, racistes, masclistes o qualsevol altre 
contingut que atempti contra la dignitat de les persones.

Les obres premiades s’hauran de realitzar a l’espai previst per a la intervenció abans del 31 
de desembre de 2022.

Les condicions tècniques,  estil  i  temàtica  i  les instal·lacions de la ciutat  on s'hauran de 
realitzar  els  treballs  escollits  es  poden  consultar  a  través  de l’enllaç web: 
www.joventutreus.cat.

TERCER: Aprovar la dotació màxima dels premis previstos en aquesta convocatòria, que és 
de dos mil quatre-cents euros (2.400,00 €), amb càrrec a la partida 31029 33150 489 del 
pressupost de despeses de l’Ajuntament de Reus per a l’any 2022.

L’Ajuntament de Reus dota el Concurs de pintades horitzontals amb tres premis de 800€ 
cadascun. Aquest import no inclou el cost de la pintura necessària per a fer la intervenció 
que anirà a càrrec de l’organització.

L’import dels premis estarà subjecte a les retencions legalment establertes.

Les persones o col·lectius participants que resultin guanyadors es comprometen a cedir de 
forma no exclusiva a l’Ajuntament de Reus els drets de propietat intel·lectual corresponents 
a l’explotació de l’obra.

QUART: De conformitat amb allò previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  i  amb  els  articles  4.5  i  17  del 
Reglament municipal de les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics i del tauler 
d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Reus, la notificació de les resolucions i qualsevol 

http://www.joventut.reus.cat/
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altre  acte  dictat  en  el  marc  del  procediment  per  a  l'eventual  concessió  o  denegació 
d’aquests  premis  i  susceptibles  d'ésser  notificat  als  sol·licitants  s'efectuarà  mitjançant 
notificació electrònica a l'oficina virtual de la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus. 

CINQUÈ: Designar les següents persones com a integrants del jurat d’aquest concurs:

• Marc Sardà Martí, il·lustrador, qui ostentarà la presidència del jurat.
• Mireia Serra Bernadó, muralista.
• Xavier Oliach Fàbregas, artista d’art urbà.
• Anna Mateo Campoy, mestra de l’Escola Montsant (Xarxa d’Escoles Públiques de 

Reus).
• Ester Ferrando Casas, professora de batxillerat artístic de l’institut Gabriel Ferrater.
• Núria Bruno Mas, cap d'educació de l’Ajuntament de Reus.
• Dídac Aluja Mollar, dinamitzador, actuarà com a secretari del jurat.

SISÈ:  Publicar l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, en els termes 
previstos als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. El  text complet de la convocatòria podrà consultar-se a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions. (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Anna Roig Puig Anna Puigdomènech Romero
Tècnica de Joventut Gerent d’àmbit de Serveis a la persona

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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ANNEX 1

PINTADES HORITZONTALS  “CLÀUSULES TÈCNIQUES”

Els premis per a l’actuació de pintades horitzontals d’aquesta convocatòria, estan relacionats 
amb el programa Llambordes del departament de Joventut conjuntament amb la Regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament de Reus. Per aquest motiu els escenaris proposats per a les 
actuacions derivades d’aquests premis són pistes esportives situades a patis de diferents 
escoles de la ciutat.

Atès  que  les  pistes  tenen  diferents  característiques,  mesures  i  entorn,  els  concursants 
podran proposar un màxim d’un projecte per persona i el jurat serà l’encarregar d’atorgar la 
pista als tres projectes guanyadors, d’acord amb la convocatòria. 

El projecte ha de respectar el manteniment de les línies de joc o pintar-les de nou. S’ajudarà 
en  aquest  procés  de  marcar  les  pistes  per  part  de  tècnics  esportius.  (per  a  major 
comprensió s’adjunta en aquest annex fotografies exemple).

Per a l’execució dels treballs l’organització facilitarà la neteja prèvia de la superfície a pintar, 
serà per càrrec dels premiats la preparació de la superfície, la protecció dels elements propis 
de la instal·lació i la neteja posterior, si s’escau.

Per a la pintura de la superfície s’utilitzaran pintures sintètiques de dos components i es 
disposarà  d’una  carta  de  colors  per  escollir  en  funció  de  les  necessitats  de  les  obres 
seleccionades. També es facilitaran rodets, pinzells i recipients, cinta de pintor i qualsevol 
element complementari no personal. Un cop acabada l’obra des de l’organització es farà 
una imprimació incolora que s’aplicarà damunt de l’actuació com a última capa,  com a 
protecció  de  la  pintura,  per  prolongar  la  durada  d’aquesta  i  complir  amb la  normativa 
d’antilliscament de les pistes.  El  valor dels  productes tindrà una limitació econòmica en 
funció del metre quadrat de l’actuació premiada.  

En  finalitzar  l’actuació  els  materials  utilitzats  i  les  pintures  sobreres  no  utilitzades  es 
retornaran a l’organització.

Amb la presentació  del  projecte es lliurarà una fitxa  de necessitats  per a l’actuació  i  la 
durada d’aquesta i qualsevol informació rellevant vinculada per a l’execució.

Durant  l’actuació  l’organització  podrà  realitzar  qualsevol  tipus  de  reportatge  gràfic  i  de 
control.

Durant els dies que duri la intervenció de l’artista per fer l’obra, es reservarà un dia, una 
hora per poder fer una xerrada/activitats amb alumnes de l’escola amb l’objectiu de poder 
apropar el  projecte i  l’art  urbà als infants.  Aquesta activitat  anirà acompanyada per una 
petita exposició que elaborarà l’Ajuntament de Reus
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EXEMPLES DE PINTURES HORITZONTALS EN PISTES DE BÀSQUET RESPECTANT LES LÍNIES 
DE JOC:
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Annex tècnic.

Informació  addicional  sobre  l’espai  on  es  realitzaran  les  obres  seleccionades  en  la 

convocatòria del concurs de pintades horitzontals del 2021. Les mides dimensions que es 

recullen en aquest document són aproximades però si que serveixen per poder-es tenir en 

compta a l’hora de realitzar els projectes que es vulguin presentar.

Recordem, tal i com indiquen les bases i la convocatòria, que el projecte que es presenta es 

pot referenciar en base a unes de les tres pistes que entra al concurs però serà el jurat qui 

acabarà decidint quin és l’espai definitiu ones realitzarà la intervenció. Això és important a 

l’hora de dissenyar el projecte. Cal pensar que aquest es pugui adaptar a qualsevol de les 

tres pistes tenint en compte que les línies de les pistes són diferents. Les dimensions, tot i  

ser lleugerament diferents no afecta ja que la proporcionalitat de la pista és similar.

Per  qualsevol  dubte  que  es  vulgui  aclarir  es  pot  fer  a  través  del  correu  electrònic 

info.joventut@reus.cat o bé trucant al Casal de joves la Palma al 977 010 268.

mailto:info.joventut@reus.cat
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Escola Prat de la Riba.

Lloc. Av. de Prat de la Riba, 36, 43201 Reus
t.ly/vvOe

Descripció de la pista
 Es pintarà tota la zona verda que es pot veure a la imatge que inclou les mides de la 

pista més un perímetre d’uns 70 a 100cm aproximadament. La dimensió de l’espai a 
pintar és de 28x15,40m. 

 El paviment és de formigó lliscat
 A la pista caldrà mantenir els usos d’una pista de futbol sala i una de minibàsquet
 El cercle central marcat amb una línia discontinua és opcional en funció de l’obra 

que es realitzi.

Observacions.
Aquesta escola és un edifici modernista de l’arquitecte Pere Caselles del 1917

http://t.ly/vvOe
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Escola Dr. Alberich i Casas

Lloc. Carrer de Cèlia Artiga Esplugas, s/n, 43205 Reus
t.ly/Hzqi

Descripció de la pista
 Es pintarà només la part delimitada per la línia exterior de la pista de futbol sala i 

minibàsquet. La dimensió de l’espai a pintar és de 40x20m. 
 El paviment és de formigó lliscat
 A la pista caldrà mantenir els usos d’una pista de futbol sala i dues de minibàsquet.
 El cercle central marcat amb una línia discontinua és opcional en funció de l’obra 

que es realitzi.

http://t.ly/Hzqi
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Escola Isabel Besora

Lloc. Carrer de Fuster Valldeperes, 7, 43204 Reus
t.ly/kbRb

Descripció de la pista
 Es pintarà només la part delimitada per la línia exterior de la pista de futbol sala i 

minibàsquet. La dimensió de l’espai a pintar és de 38x23m. *
 El paviment és de formigó lliscat
 A la pista caldrà mantenir els usos d’una pista de futbol sala i dues de minibàsquet.
 *Els espais marcats en gris es podran pintar si es vol per poder fer una imatge 

rectangular. 
 El cercle central marcat amb una línia discontinua és opcional en funció de l’obra 

que es realitzi.

http://t.ly/kbRb

