
 

  

 

BASES DEL CONCURS PER ESCOLLIR EL LOGOTIP DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN 

DEL PLA DE L’ESTANY 

 

 

Preàmbul 

 

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Pla de l’Estany, es va constituir l’any 2001 com un òrgan 

de consulta i participació dels usuaris i de les entitats de serveis socials en temes de vellesa i està 

adscrit al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.  

 

Els seus objectius són els de promoure activitats encaminades a assegurar la participació de la 

gent gran en les decisions i mesures que els afectin, promoure la relació amb altres 

organitzacions similars, col·laborar en estudis i activitats d’interès comú recollint les seves 

aspiracions i necessitats, promoure la realització d’activitats necessàries per tal de sensibilitzar 

la societat respecte a la situació de la gent gran, donar a conèixer a la comunitat els recursos i 

drets propis de la gent gran i coordinar les actuacions realitzades en temes de vellesa a la 

comarca. 

 

Està format per representants de tots els casals i ajuntaments dels municipis de la comarca del 

Pla de l’Estany, com també del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Es reuneixen cada 2 mesos. 

 

Tot i formar part del Consell Comarcal, el Consell Consultiu creu convenient poder tenir una 

imatge pròpia que visualment els identifiqui i reflecteixi la seva identitat. 

 

Un dels objectius d’aquest concurs, a part de trobar logotip, és el de donar a conèixer el Consell 

Consultiu de la Gent Gran a la gent jove de la nostra comarca. 

 

1.- Objecte del concurs 

 

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Pla de l’Estany, posa a concurs el seu logotip per tal de 

trobar una imatge identificativa. Aquesta imatge s’adjuntarà a totes les comunicacions que es 

puguin realitzar, per tant haurà d’adaptar-se a qualsevol mitjà de comunicació: paper, correu 

electrònic, web, cartells... 

 

 

2.- Tipus de concurs 

 

El present concurs es desenvoluparà en dues fases: 

- Una primera fase en el qual els membres del Consell Consultiu de la Gent Gran, realitzarà 

una preselecció de 3 candidats finals. 

- Una segona fase en la qual s’habilitarà un sistema de votació entre tots els casals de la 

gent gran de la comarca per determinar el guanyador/a del concurs. 

- En cas d’empat, el CCGG decidirà l’obra guanyadora. 

 

 



 

  

 

3.- Concursants 

 

Podrà participar en el concurs qualsevol persona de 15 a 30 anys de la comarca del Pla de 

l’Estany. 

 

La participació al concurs pressuposa l’acceptació de les presents bases en tots els seu termes. 

 

 

4.- Propostes 

 

Les propostes presentades hauran de ser originals, inèdites i no haver estat presentades en cap 

altra convocatòria. L’autor és responsable de les accions que es poguessin derivar de 

l’incompliment d’alguna d’aquestes normes. 

 

S’hauran de presentar en format imprès, mida DIN A5, i en color. 

 

Cal que l’autor acompanyi el treball d’una petita memòria explicant els elements que conformen 

el projecte presentat. 

 

Si la proposta guanyadora presenta dificultats tècniques en la seva reproducció, el Consell 

Consultiu de la Gent Gran del Pla de l’Estany, podrà suggerir les modificacions estrictament 

necessàries, sempre respectant al màxim el treball de l’autor. 

 

 

5.- Presentació de les propostes 

 

Les propostes es presentaran a l’Oficina Jove del Pla de l’Estany – Cal Drac ubicada al Parc 

Pompeu Fabra i Poch, 1 de Banyoles dins dels terminis establerts en la base núm. 6. Qualsevol 

proposta presentada fora de termini, quedarà exclosa automàticament. 

 

Cada concursant podrà presentar una única proposta les quals hauran de portar escrit a la part 

del darrera el pseudònim del participant. L’obra haurà d’anar acompanyada d’un petit sobre 

tancat on, a dins, hi haurà un paper amb el pseudònim associat al nom i cognoms del participant, 

així com les seves dades de contacte. Tant el logo com el sobre amb les dades es tancaran en un 

sobre amb el pseudònim escrit a la part davantera. 

 

 

6.- Terminis 

 

El període de presentació s’iniciarà el 2 de novembre i la data màxima de presentació de 

propostes serà el 15 de gener de 2019. 

 

 

 

 



 

  

 

7.- Veredicte 

 

El dia 21 de gener de 2019 el Consell Consultiu de la Gent Gran farà la preselecció  del les 3 obres 

que passaran a la segona fase del concurs. L’endemà d’aquesta preselecció, es faran arribar 

còpies de les 3 obres a tots els casals per tal de que els seus usuaris puguin votar. L’obra que 

sumi més vots abans del dia 18 de març de 2019 serà la guanyadora.  

 

Es comunicarà la proposta guanyadora el dia 20 de març de 2019 a través de la web del Consell 

Comarcal del Pla i per correu electrònic a les persones participants. 

 

 

8.- Premi 

 

El premi consistirà en un ESCAPE ROOM per al guanyador més tres acompanyants i l’aparició del 

logotip a totes les comunicacions que realitzi el Consell Consultiu de la Gent Gran del Pla de 

l’Estany. 

 

Si les propostes presentades no satisfan suficientment el propòsit del concurs, aquest es podrà 

declarar desert.  

 

 

9.- Propietat intel·lectual 

 

L’acceptació d’aquest premi per part del/la guanyador/a del concurs, porta implícita la cessió 

dels drets d’explotació, reproducció en qualsevol suport o mitjà, i de la propietat intel·lectual, 

amb caràcter d’exclusivitat i durant un temps indefinit a favor del Consell Consultiu de la Gent 

Gran del Pla de l’Estany. 

 

 

Banyoles, 26 d’octubre de 2018 


