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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

8710 Resolució del Vicepresident Primer i conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i
Esports, de dia 1 d’agost de 2017, relatiu a l’aprovació de la Convocatòria dels premis per al disseny
del logotip del Consell Escolar de Mallorca

Ref. Base de Dades Nacional de Subvencions: 358177

El vicepresident primer i conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni  i Esports, en data 1 d’agost de 2017, ha dictat la
Resolució que transcric literalment a continuació:

«Antecedents

»1. La Direcció Insular de Cultura ha emès una memòria justificativa sobre la convocatòria dels premis per al disseny del logotip del Consell
Escolar de Mallorca.

»2. S'ha emès un informe jurídic favorable respecte a la convocatòria esmentada.

»3. A l'expedient de referència consta l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària 20.33490.48100 per
dur a terme la convocatòria esmentada, atès el document comptable RC amb el núm. d’operació 220170008244, per un import de 2.500 €.

»4. En data 21 de juliol de 2017 la Intervenció General ha emès informe de fiscalització favorable. (num. FS-081.17)

Fonaments de dret

»1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

»2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de
juliol de 2006).

»3. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de 2016 (BOIB, núm. 21, de 18 de febrer de 2017).

»4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de
2015).

»5. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre del règim jurídic del sector públic

»6. Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995
(BOIB núm. 100, de 10 d’agost de 1995).

»7. Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre de 2000).

»8. El Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102,
de 25 d'agost de 2001), i modificat per acords del Ple de: 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), 28 de juliol de 2008
(BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), 14 de febrer de 2013 (BOIB
núm. 86, de 18 de juny de 2013), 9 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014), 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de
24 de desembre de 2015), 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016) i 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 2,
de 5 de gener de 2017).

»9. El Decret d'organització del Consell de Mallorca, de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB  núm. 109, de 18 de juliol de 2015), parcialment
modificat pels decrets de 24-02-16 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer) i el de 09-03-16 (BOIB núm. 35 de 17 de març).

»10. Bases d'execució del pressupost del Consell de Mallorca de l'any 2017.

»11. La Llei 9/1998, de 14 de desembre, modificada per la Llei 11/2000, de Consells Escolars de les Illes Balears, el text refós de les quals
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fou aprovat per Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.

»12. El Reglament d’Organització i funcionament del Consell Escolar de Mallorca, aprovat pel Ple del CIM en sessió de 10 de novembre de
2008 i publicat al BOIB núm. 165 de data 25-11-2008.

»Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que m'han estat conferides i d'acord amb l'establert al
Decret d'organització del Consell de Mallorca, dict la següent:

Resolució

»1. Aprovar l'expedient 1/2017, relatiu a la convocatòria dels premis per al disseny del logotip del Consell Escolar de Mallorca.

»2. Autoritzar una despesa de 2.500,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20.33490.48100 (RC amb núm. d’operació 220170008244) per
atendre la convocatòria.

»3. Aprovar la convocatòria esmentada.

»4. Ordenar la publicació en el BOIB de la convocatòria, per conducte de la base de dades nacional de subvencions.

»Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir
de l’endemà de rebre aquesta notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o davant la Comissió de
Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.

»Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
desestimació del dit recurs d’alçada.

»Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén
desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, sense limitació de temps.

»No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.»

Palma, 2 d’agost de 2017

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Francesc Ramis Oliver

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DEL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA

El Consell Escolar de Mallorca (CEM), adscrit al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, és l’òrgan de
consulta i de participació en la programació general de l’ensenyament no universitari de Mallorca. Les matèries d’informació i consulta
preceptives són l’elaboració i l’actualització del mapa escolar de Mallorca, la creació de centres escolars i la rehabilitació dels existents, les
actuacions en matèria de transport escolar i d’altres serveis escolars, les directrius per promoure la integració dels centres escolars a l’entorn
geogràfic, socioeconòmic i cultural, els criteris d’escolarització en els centres públics i en els privats, l’organització i el funcionament dels
serveis pedagògics de formació del professorat i d’innovació educativa existents i qualsevol altre tema relacionat amb les necessitats i les
actuacions educatives específiques de Mallorca.

És un òrgan plural, on la comunitat educativa de Mallorca està representada: ajuntaments, consells escolars municipals, Consell de Mallorca,
famílies, professorat, personal d’Administració i de serveis, sindicats, patronals i administració educativa.

Després d’un període inactiu, de 2011 a 2015, el 28 de setembre de 2016 es constitueix de nou amb la necessitat de refer el reglament i el
funcionament, per millorar la participació de tots els sectors.

Com a centre adscrit al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, i d’acord amb les funcions pròpies d’aquest Departament, volem
organitzar activitats artístiques i culturals i, en aquesta ocasió, de foment i difusió de la creació i de la producció d’arts.
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a.  
b.  
c.  
d.  

1.  
2.  

3.  

Primer. Normativa

La base reguladora d’aquesta convocatòria s’estableix en l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18
de febrer de 2017).

Segon. Objecte

L’objecte dels premis és potenciar, estimular, valorar i promocionar la creació artística i la participació de joves estudiants d’arts plàstiques i
disseny de logotips.

Tercer. Persones beneficiàries

Alumnat d’escoles d’art i disseny oficials de les Illes Balears.

Quart. Disseny

S’ha de dissenyar un projecte de logotip per al Consell Escolar de Mallorca amb els requisits següents:

Que hi aparegui el nom de l’entitat: Consell Escolar de Mallorca.
Ha de representar l’actuació educativa i participativa del CEM.
La tècnica és lliure.
Les obres han de ser originals i inèdites.

Cinquè. Presentació

Els logotips s’han de lliurar en els formats següents:

 resolució: 300 ppp; mida: 10 x 10 cm-.png

 resolució: 300 ppp; mida: 10 x 10 cm-.jpg

 amb totes les opcions editables-.ai

 Amb la finalitat de guardar l’anonimat de l’autoria de les obres, tots els participants s’han de presentar amb un pseudònim.

Dins un sobre tancat, s’han de presentar, degudament emplenats i signats, els documents següents:

La sol·licitud d’inscripció a la convocatòria (annex 1), degudament emplenada i signada.
Un certificat de la condició d’alumne durant el curs 2016-2017, expedit per l’autoritat administrativa de l’Escola d’Art i Superior de
Disseny de les Illes Balears.
L’obra original, enregistrada en un CD o en un llapis de memòria (USB), i la memòria explicativa breu de la proposta, dins un altre
sobre tancat amb el pseudònim del participant.

S’ha de presentar el sobre al registre de l’edifici de la Misericòrdia del Consell de Mallorca (plaça de l’Hospital, 4, Palma), de 9 a 14 h, amb
el pseudònim del participant i s’hi ha d’indicar que es participa en els premis per al disseny del logotip del Consell Escolar de Mallorca. 

Sisè. Calendari

La recepció dels treballs queda oberta a partir del dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB que es farà a través
de la Base de Dades Nacionals de Subvencions i es poden lliurar fins al 28 de setembre de 2017, a les 14 h.

El Jurat es reunirà per emetre el veredicte dins la primera setmana d’octubre de 2017.

El veredicte es farà públic en un acte de lliurament que tindrà lloc dins el mes d’octubre de 2017. El resultat es publicarà al BOIB.

Setè. Jurat

Està format per:

-      tres membres del Consell Escolar de Mallorca:

Miquel F. Oliver Trobat (President del Consell escolar de Mallorca)
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*Francisca Marí Escandell (Vicepresidenta del Consell escolar de Mallorca)

*Jordi Gual Martínez (Membre de la Comissió Permanent del CEM)

-      un membre del Consell de Mallorca de la Direcció Insular de Cultura:

 *Rafel Maria Creus Oliver (Director Insular de Cultura)

-      tres membres de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears

*Maria Abando Olaran (Directora de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Illes Balears).

*Margalida Canet Oliver (Professora de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Illes Balears)       

*Jordi Semperer i Vicedo (Professor de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Illes Balears).

S’ha de designar la Presidència del Jurat.

La Secretària del Consell Escolar de Mallorca ha de fer l’acta de la reunió i té veu però no vot. La Secretària també custòdia les sol·licituds
presentades per garantir l’anonimat dels participants.

El jurat ha de tenir en compte els criteris de valoració següents de les propostes del logotip per seleccionar les persones finalistes:

* L’originalitat i la creativitat del disseny

* La representació de l’actuació educativa i participativa del CEM en el disseny

* L’aplicabilitat del disseny en formats diferents de comunicació

* La facilitat d’identificació i de lectura del nom de l’entitat

Les decisions del jurat són inapel·lables i es fan públiques en un acte de lliurament que tindrà lloc el mes d’octubre.

La comunicació de la decisió del jurat es fa a través dels canals de comunicació diversos dels quals disposa l’entitat (web, xarxes socials,
tauler d’anuncis…).

Vuitè. Premis

Un primer premi de 1.250 euros

Un segon premi de 650 euros

Dos tercers premis de 300 euros

Els premis són indivisibles, s’atorguen a l’obra que obté el nombre major de vots favorables, a criteri del jurat. En cas d’empat reiterat, el vot
de la Presidència del jurat és de qualitat. Això no obstant, si el jurat creu per unanimitat que cap de les obres presentades no assoleix la
qualitat mínima per ser guardonada, el premi queda desert.

El jurat pot deixar fora dels premis aquells projectes que considera que no compleixen els requisits indicats en les bases, perquè es lliuren
fora de termini, no s’ajusten a les normes de les bases, intenten influir en la decisió del jurat o perquè una mateixa persona presenta més de
dues propostes. Els treballs exclosos es comuniquen de la forma pertinent, així com les raons de l’exclusió.

Les persones participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat que deriva del plagi o de qualsevol altra transgressió de la
legislació vigent en el que poden incórrer.

L’import de cada premi s’abona en un sol ingrés, en un compte bancari a nom de la persona guanyadora.

Tots aquests premis estaran subjectes a la retenció fiscal que procedeixi.

Novè. Acceptació de la convocatòria i participació

La participació en aquests premis suposa l’acceptació íntegra de la convocatòria.
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Tots els participants reben un document acreditatiu de la participació.

Desè. Propietat de les obres guanyadores

La propietat intel·lectual de les obres guanyadores és dels autors. Però, amb la presentació de les obres s’autoritza al Consell escolar de
Mallorca a la reproducció, ús i divulgació  amb els formats i suports necessaris de forma gratuïta. Els autors autoritzaran per escrit cessió de
drets d’ús de modificació, desenvolupament i adaptació del disseny de la proposta guanyadora.

Onzè. Devolució de les obres

Una vegada passat un mes des del lliurament dels premis, les obres no premiades es poden retirar durant el termini de dos mesos, a la
Secretaria del CEM. Una vegada transcorregut el termini, el CEM no es fa responsable de les obres no retirades.

Dotzè. Recursos.

La resolució d’aquesta convocatòria i la resolució dels premis no esgota la via administrativa. En conseqüència, contra aquesta acord, que no
posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de
Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
desestimació del dit recurs d’alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén
desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques

ANNEX 1
SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DEL

CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA

Nom i llinatges:________________________________________________________

DNI:_____________

PSEUDÒNIM: _______________________________

Domicili(per a notificacions):

Carrer o plaça:___________________________________ núm.: ____   pis:________

Localitat: __________________      CP:__________

Telèfon/s de contacte:_______________/________________

Adreça electrònica:________________________________

ADJUNTA:

□  Justificant condició alumne de l’Escola oficial d’Arts i Superior de Disseny de les Illes Balears durant el curs 2016-2017.

□   Sobre tancat amb el pseudònim:

* Originals de l’obra enregistrats amb el format requerit.
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* Breu memòria explicativa de l’obra.

El sota signant declara ser l’autor, propietari de l’obra presentada al concurs i acceptar les bases del present concurs, consentint que l’obra
sigui exposada, en cas de ser seleccionada.

……………., …… d …………..  de 2017

(signatura)

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14
de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen a fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant
el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria
Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports de la corporació.
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