
CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS PER A LA REALITZACIÓ D’UN MU-
RAL A LA MITGERA DE LA BOTIGA D’AMETLLER ORIGEN (EDIFICI SITUAT A 
C/PRAT DE LA RIBA 297, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)

Primera.- Objecte

L’objecte d’aquestes bases i convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del premi del Concurs en el projecte del pintat 
d’un mural de grans dimensions a L’Hospitalet de Llobregat.

Entenem com a pintura mural tota aquella que es realitza sobre un suport arquitectònic i que 
es relaciona plàstica i simbòlicament amb el seu entorn urbà. 

El Grup Ametller Origen, fundat l’any 2001, és una empresa d’alimentació especialitzada en El Grup Ametller Origen, fundat l’any 2001, és una empresa d’alimentació especialitzada en 
productes frescos i elaborats de qualitat. Des dels seus inicis, ara fa vint anys, el propòsit de productes frescos i elaborats de qualitat. Des dels seus inicis, ara fa vint anys, el propòsit de 
la companyia és el de promoure un estil de vida més saludable i sostenible, facilitant l’accés la companyia és el de promoure un estil de vida més saludable i sostenible, facilitant l’accés 
a una alimentació saludable, plaent i neta amb un ferm compromís amb el medi ambient i la a una alimentació saludable, plaent i neta amb un ferm compromís amb el medi ambient i la 
societat.societat.

Amb aquest propòsit, Ametller Origen ha impulsat aquest any el moviment Fem Camí, un Amb aquest propòsit, Ametller Origen ha impulsat aquest any el moviment Fem Camí, un 
moviment global, participatiu i obert a totes aquelles persones, empreses i institucions que moviment global, participatiu i obert a totes aquelles persones, empreses i institucions que 
volen avançar cap a un món més saludable i sostenible. volen avançar cap a un món més saludable i sostenible. 

Els dos eixos estratègics del moviment Fem Camí són la sostenibilitat i l’alimentació salud-Els dos eixos estratègics del moviment Fem Camí són la sostenibilitat i l’alimentació salud-
able. Ametller Origen està fent camí cap a la neutralitat d’emissions de CO2 abans de l’any able. Ametller Origen està fent camí cap a la neutralitat d’emissions de CO2 abans de l’any 
2027, vint-i-tres anys abans dels objectius aprovats en l’Acord de París, amb l’objectiu de 2027, vint-i-tres anys abans dels objectius aprovats en l’Acord de París, amb l’objectiu de 
mitigar el canvi climàtic i l’augment de la temperatura global. Tanmateix, la companyia vol mitigar el canvi climàtic i l’augment de la temperatura global. Tanmateix, la companyia vol 
fomentar uns hàbits de vida més saludables per ajudar en la prevenció de determinades fomentar uns hàbits de vida més saludables per ajudar en la prevenció de determinades 
malalties cròniques com l’obesitat, la diabetis, les malalties cardiovasculars i alguns tipus malalties cròniques com l’obesitat, la diabetis, les malalties cardiovasculars i alguns tipus 
de càncer.de càncer.
En aquest sentit, Ametller Origen ha impulsat més de 100 iniciatives –que denominen com a En aquest sentit, Ametller Origen ha impulsat més de 100 iniciatives –que denominen com a 
llavors- i es corresponen a accions de millora implementades tant en l’àmbit de la sostenibil-llavors- i es corresponen a accions de millora implementades tant en l’àmbit de la sostenibil-
itat com de l’alimentació saludable. itat com de l’alimentació saludable. 
La conceptualització del mural ha d’anar alineada amb el propòsit del grup Ametller Origen i La conceptualització del mural ha d’anar alineada amb el propòsit del grup Ametller Origen i 
el moviment Fem Camí. el moviment Fem Camí. 

Més informació sobre el moviment Fem Camí: Més informació sobre el moviment Fem Camí: https://www.femcami.org/https://www.femcami.org/

Segona.- Participants

Poden participar-hi les persones físiques majors d’edat, i les persones jurídiques que tinguin 
capacitat d’obrar. En el cas de les persones jurídiques s’haurà de designar l’autor i executor 
de la pintura mural que serà, si escau, el designat finalment. Pot participar-hi qualsevol per-
sona major de 18 anys.

https://www.femcami.org/


Tercera.- Procediment de concessió

El procediment de concessió del premi serà el de concurrència competitiva.

Quart.- Inscripció i terminis de presentació de sol·licituds

Per a dur a terme la inscripció caldrà emplenar la fitxa annexa a aquest document o bé des-
carregar-la de la pàgina web designada:  https://ametllerorigen.cat/ca/noticies/

La presentació de sol·licituds s’haurà de fer mitjançant correu electrònic a la següent adreça: 
comunicacio@ametllerorigen.cat

Juntament amb la fitxa, caldrà presentar també un porta folis digital de màxim 10 pàgines on 
es mostri clarament l’experiència en l’elaboració de murals de gran format. 

Així mateix, caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del sol·licitant: 
Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
En les trameses d’informació, els noms dels documents adjunts cal que tinguin el següent format:   
 
Nom de l’Artista_inscripció.pdf i Nom de l’Artista_Portfoli.pdf

Tot el procés d’inscripció (presentació de la fitxa, porta folis, etc.) s’ha de completar dins 
del termini de presentació. 

El termini d’inscripció i presentació de sol·licituds començarà el mateix dia de la publicació 
d’aquesta convocatòria i finalitzarà el dia 21 de novembre , ambdós inclosos.

No és necessari adjuntar esbós de la proposta en la primera fase, ni cap tipus de projecte, la 
presentació d’aquesta documentació és opcional. 

La proposta final de l’artista guanyador o guanyadora es presentarà com a molt tard el 21 
de Novembre de 2021 per realitzar la seva valoració. L’organització tindrà la opció de deses-
timar l’obra si no compleix amb els canons establerts per aquestes bases o la comissió de 
valoració. Així com demanar una segona proposta.

Cinquena.- Comissió de Valoració 

La composició de la Comissió de Valoració serà: 

Esteban Marín, president Fundación Contorno Urbano

Marc Mascort i Boix, Responsable de l’Àrea de Cultura de Montana Colors

Maja Cecuk, directora acadèmica de l’Escola Superior de Disseny (ESDI)

https://ametllerorigen.cat/ca/noticies/
comunicacio%40ametllerorigen.cat


Toni Mañach, professor d’Historia i Teoria del Disseny i Ètica. Membre de l’Unitat de Tendèn-
cies i Innovació de l’Escola Superior de Disseny (ESDI)

Isaac Martínez Dominguez, director de retail d’Ametller Origen

Roberto Gòmez, director general d’Ametller Origen

Marta Guilera, directora creativa Ametller Origen

La comissió de valoració examinarà conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·lici-
tuds presentades dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El jurat actuarà de forma col·legiada en la seva decisió, que es prendrà per majoria de vots.

Un membre de la Comissió de Valoració actuarà com a Secretari i redactarà un acta que sig-
naran tot els membres i on es farà constar el veredicte.

La decisió del jurat es comunicarà als participants mitjançant un correu electrònic.

Sisena.- Criteris de valoració i selecció 

La valoració del jurat es realitzarà tenint en consideració els següents criteris: 

1- La trajectòria curricular i/o formació acadèmica i artística. (1-5 punts)
2- Participació en exhibicions, esdeveniments, festivals i exposicions. (1-5 punts)
3- L’originalitat i la creativitat en el plantejament i/o el desenvolupament. (1-5 punts)
4- Obtenció de beques, premis i residències durant la trajectòria artística del finalista(1-5 
punts)
5- Treball continuat en la realització d’intervencions murals en l’espai públic. (1-5 punts)

Setena.- Resolució, notificació i règim de recursos

La Comissió de Valoració avaluarà als artistes que es presentin i en seleccionarà un únic 
artista guanyador per realitzar l’execució de l’obra. 

Octava.- Condicions i prohibicions

• Aquest mural s’haurà de realitzar utilitzant productes aerosols de la marca Montana 
Colors de manera total o parcial. 

• Cal que els projectes dels murals a realitzar siguin inèdits i que, per tant, no estiguin actual-
ment pintats en altres murs d’arreu del món.



• No s’admetran treballs el contingut dels quals atemptin o vulnerin els drets humans, fo-
mentin la violència, o la discriminació per raó de sexe, raça o qualsevol altre tipus de discrim-
inació.

• L’organització decidirà el calendari de realització de l’obra,  amb data estimada entre l’13 i 
el 19 de Desembre de 2021.

El fet de participar en el concurs implicarà:

• El coneixement i la plena acceptació d’aquestes bases i de les decisions del Jurat.

• Que els artistes seleccionats cedeixin, sense exclusivitat, els drets de reproducció, transfor-
mació i comunicació pública o qualsevol altre dret previst en la legislació vigent sobre propi-
etat intel·lectual a CASA AMETLLER S.L, Montana Colors i Fundació Contorno Urbano sense 
límit de temps i amb caràcter mundial. A efectes de la present cessió, s’entén per transfor-
mació la simple inclusió de les propostes presentades pels finalista i el mural del guanyador 
en publicacions, pàgines web i altres canals de comunicació que es considerin oportuns.

Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors i que no existeixen 
drets previs de tercers sobre el projecte que presenten a la convocatòria.

Novena.- Premi i pagament

L’artista seleccionat rebrà un premi de 2.400 € per intervenció conclosa. 

Tanmateix, es proporcionaran els materials necessaris per a la realització del projecte i es 
realitzarà un seguiment fotogràfic i videogràfic del mural. 

El pagament del Premi es farà efectiu de la següent manera:

- 100% al finalitzar la intervenció.

El pagament de tots els impostos, taxes i/o recàrrecs, si escau, que es derivin de la con-
cessió dels premis, seran a càrrec exclusiu del guanyador/a del premi.

Dezena.- Protecció de dades de caràcter personal 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la llei Orgànica 
3/2018 del 5 de desembre  (LOPDGDD), les dades dels participants en la promoció seran 
tractats sota la responsabilitat de CASA AMETLLER S.L. per a participar en el sorteig i envi-
ar-li informació dels seus productes i serveis, conservant-los sempre que hi hagi un  interès 
comercial mutu. En el cas de ser guanyador del sorteig, autoritza a publicar el seu nom en els 
mitjans de  comunicació, pàgina web i xarxes socials que utilitzi el responsable.



El participant, pel mer fet de la seva participació, ha estat informat que té dret a revocar 
aquest consentiment en qualsevol moment i a exercir els drets d’accés,  rectificació, porta-
bilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al tractament dirigint-se  a  
CASA AMETLLER S.L., Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77 -Pol. Ind. Sant Pere Molanta, 
Olérdola(Barcelona). Email:  dpd@grupametllerorigen.cat . També resta informat que pot 
reclamar davant l’autoritat de control en www.aepd.es.

Onzena.- Responsabilitat 

L’organitzador i les empreses col·laboradores no assumeixen cap responsabilitat per qual-
sevol error, omissió, interrupció, eliminació, defecte, demora en l’operació o transmissió, 
fallades o mal funcionament tècnic de qualsevol xarxa o línies telefòniques, sistemes in-
formàtics en línia, servidors, proveïdors, equips informàtics, programari, correu electrònic, o 
navegadors, ja sigui a causa de problemes tècnics, la congestió del trànsit a Internet o en 
qualsevol lloc web, o per raó de qualsevol combinació dels anteriors, o de qualsevol altra 
activitat relacionada amb el concurs (inclòs, sense limitació, qualsevol problema que impos-
sibiliti que el participant accedeixi al web o l’enviament de materials). 

Dotzena.- Consultes 

Tota consulta s’haurà de fer per correu electrònic a la següent adreça: comunicacio@ame-
tllerorigen.cat

Tretzena.- Resolució de conflictes 

CASA AMETLLER S.L es reserva el dret d’interpretar les bases i a resoldre els dubtes o dis-
crepàncies que sorgeixin en la seva aplicació. 
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SITUACIÓ: 

DATA:

PLÀNOL:

ADMINISTRADOR : JOSEP AMETLLER CIVILL

CASA AMETLLER, S.L. 
N.I.F.  B-62.591.359

TÈCNIC: PROJECTE OBRA

TITULAR :

CARRER ENRIC PRAT DE LA RIBA 293-297
08901 - HOSPITALET DE LLOBREGAT

1/100 (DIN-A3) 30/09/2021

ALÇATS PROPOSTA

S-06

ALÇAT MESURES MURO
21m (llarg)
11m (altura màxima)

ANNEX: ALÇAT I SITUACIÓ DE L’ESPAI ON ES REALITZARÀ LA PINTU-
RA MURAL

C/PRAT DE LA RIBA, Nº297
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT


