EDICTO
EXPEDIENT
E-01904-2020-001006-00
SERVICI
SERVICI CULTURA FESTIVA
ASSUMPTE
BASES PER A LA IMATGE GRÀFICA DE LES FALLES 2021 I ADAPTACIONS

EDICTE
Convocat procés obert a professionals i empreses per a la realització de la imatge gràfica
de les Falles de València de 2021 i les seues adaptacions, així com les bases corresponents, per
acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2020, les persones interessades podran
presentar la documentació requerida des del dia 21 de juliol fins les 13:00 hores del dia 27 de
juliol de 2020.
El text de l'esmentat acord s'adjunta al present Edicte com a Annex.
EDICTO
Convocado proceso abierto a profesionales y empreses para la realización de la imagen
gràfica de las Fallas de València de 2021 y sus adaptacions, así como las bases correspodientes,
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de julio de 2020, las personas interesadas
podrán presentar la documentación requerida desde el día 21 de julio hasta las 13:00 horas del día
27 de julio de 2020.
El texto del mencionado Acuerdo se adjunta al presente Edicto como Anexo.
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ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
17/07/2020

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
28

UNITAT
01904 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA
EXPEDIENT E-01904-2020-001006-00

PROPOSTA NÚM. 1

ASSUMPTE
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria oberta a professionals i
empreses per a la realització de la imatge gràfica de les Falles de València de 2021.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00028

"De les actuacions, documentació i informes obrants en l'expedient resulten els següents:
Fets
Primer. Per moció del regidor delegat de Cultura Festiva es proposa convocar procés obert
a professionals i empreses per a la realització de la imatge gràfica de les Falles de València de
2021 i les seues adaptacions que es regirà per les bases que s'adjunten.
Segon. Que amb motiu de la celebració de les Falles de València se celebra anualment este
procés de selecció amb l'objectiu d'aconseguir l'excel·lència en la comunicació gràfica de les
Falles que ajude a la seua projecció en tots els àmbits.
Tercer. Pel Servici de Cultura Festiva, han sigut elaborades les bases del procés de selecció
del professional o empresa encarregat de la realització de la imatge gràfica de les Falles de
València de 2021 i les seues adaptacions, i la proposta de despesa núm. 2020/3707, per import
total de 18.029,00 €, que haurà de ser atesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària MF580 33800
22799, 'Altres treballs realitzats per empreses i professionals'.
Quart. Consta informe del Servici Economicopressupostari i de la Intervenció General
(Servici Fiscal Gastos).
Fonaments de Dret
Primer. De conformitat amb la base 18 de les d'execució del Pressupost municipal en vigor
les despeses que ens ocupen tenen la consideració de plurianuals per estendre els seus efectes al
2021.
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Segon. De conformitat amb el que es disposa en l'article 9 del Reial decret-llei 1/2014, de
24 de gener, (BOE núm. 22 de data 25 de gener de 2014) de reforma en materia d'infraestructures
i transport, i altres mesures econòmiques, pel qual es modifica l'article 91 de la Llei 37/1992, de
28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el tipus d'IVA a aplicar serà del 21 %.
Tercer. En aplicació de la base 23.7 de les d'execució del Pressupost municipal de 2020,
s'han emplenat els extrems assenyalats per als premis en les bases del procés de selecció dels
projectes.
Quart. Reial decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents
sobre la matèria, modificat pel Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre sobre Ordenació
Econòmica, en relació amb la Llei de Propietat Intel·lectual (articles 1, 3, 17 i 43).
Quint. L'òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern Local,
en virtut de la delegació conferida per mitjà de la Resolució d'Alcaldia número 9, de 20 de juny
de 2019.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Convocar un procés obert a professionals i empreses per a la realització de la
imatge gràfica de les Falles de València de 2021 i les seues adaptacions.
Segon. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria oberta per a la selecció del
professional o empresa encarregat de la realització de la imatge gràfica de les Falles de València
de 2021 i les seues adaptacions, que s'adjunten com a annex.
Tercer. Autoritzar un gasto total plurianual de 18.029,00 euros (21 % IVA inclòs) amb
càrrec a l'aplicació pressupostària MF580 33800 22799, 'Altres treballs realitzats per empreses i
professionals', per a la realització de la imatge gràfica de les Falles de València de 2021 i les
seues adaptacions, amb el detall següent:
Exercici pressupostari 2020.
Aplicació pressupostària MF580 33800 22799, 'Altres treballs realitzats per empreses i
professionals'.
Import: 5.445,00 (21 % IVA inclòs).
Exercici pressupostari 2021.
Aplicació pressupostària MF580 33800 22799, 'Altres treballs realitzats per empreses i
professionals'.
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Import: 12.584,00 (21 % IVA inclòs).
Condicionat el gasto de l'exercici pressupostari del 2021 al crèdit que finalment contemple
el pressupost d'eixe exercici per a este gasto.
Quart. La duració del contracte al guanyador serà des de l'endemà de l'adjudicació del
contracte menor per a la realització de la imatge gràfica de les Falles de València del 2021 i les
seues adaptacions fins al 20 de març de 2021.
ANNEX
BASES DE LA CONVOCATÒRIA OBERTA A PROFESSIONALS I EMPRESES PER
A LA REALITZACIÓ DE LA IMATGE GRÀFICA DE LES FALLES DE VALÈNCIA DE
2021
1. Objecte i finalitat de la convocatòria.
La Regidoria de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, amb el suport de
l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l'Associació de
Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i de l'Associació d'Empreses de Comunicació
Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a
professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector de la comunicació creativa per a
l'encàrrec d'un treball consistent en la realització de la imatge gràfica de les Falles de València de
2021 i les seues adaptacions.
Per això, a través d'una crida a projecte, se seleccionarà el professional o l'empresa del
sector que realitzarà la imatge gràfica de les Falles de València de 2021, i l'adaptació d'esta a
diferents elements.
2. Requisits dels participants.
Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional, estudi de disseny o
d'il·lustració, agència de publicitat o empresa del sector, amb personalitat jurídica, així com una
unió temporal d'empreses. Serà imprescindible que els candidats estiguen donats d'alta en l'IAE i
estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social pertinents. No podran participar-hi
les persones i empreses que, complint els requisits específics de participació establits en els
apartats anteriors, estiguen sotmeses en alguna de les causes de prohibició per a contractar
previstes en l'article 71 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
3. Forma de presentació de les candidatures.
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(inscripció gratuïta). Per a això han d'enviar una documentació que incloga:
- Dossier de treballs. Este document ha d'arreplegar fins a un màxim de deu treballs
específics realitzats pel professional o estudi que, en la mesura que siga possible, estiguen
relacionats amb l'objecte d’este encàrrec.
- Currículum personal o acreditació professional semblant de l'empresa.
La documentació s'ha de presentar en format digital (PDF) i s'ha d'enviar a l'adreça
electrònica secfiestas@valencia.es, indicant en l'assumpte del missatge 'Crida a projecte imatge
Falles 2021'.
La correcta recepció de la documentació requerida serà confirmada mitjançant un
justificant de recepció.
4. Composició del comité de selecció.
El comité de selecció estarà compost de la manera següent:
Presidència: El regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València.
Vocals: Tres professionals del disseny gràfic, la il·lustració i la comunicació publicitària,
proposats per l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, l'Associació de
Professionals de la Il·lustració Valenciana i l'Associació d'Empreses de Comunicació Publicitària
de la Comunitat Valenciana, el guanyador de la convocatòria oberta de l'any anterior i una
persona en representació de la Junta Central Fallera.
Secretaria: Actuarà, amb veu però sense vot, la Secretaria General de l'Administració
Municipal o personal funcionari en qui delegue.
5. Constitució i actuació del comité de selecció. Criteris d’avaluació i resolució.
Una volta constituït el comité, s'alçarà una acta de les seues decisions. En primer lloc,
comprovarà totes les candidatures presentades per verificar el compliment efectiu de les
condicions establides en estes bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l'admissió definitiva.
A continuació, resoldrà la convocatòria, per a la qual cosa avaluarà tant la qualitat gràfica dels
dossiers de treballs dels participants com el seu currículum. Entre totes les candidatures el comité
seleccionarà la que considere més adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del
treball, seguint els criteris següents:
- Experiència en projectes semblants (fins a un màxim de 20 punts).
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- Originalitat i creativitat en els resultats (fins a un màxim de 40 punts).
Una vegada resolta la convocatòria, es detallarà al professional o professionals seleccionats
en una sessió informativa les especificacions tècniques necessàries per a la imatge gràfica, així
com les dates d'entrega i forma de pagament. La resolució del comité de selecció es farà pública
en les pàgines web de l'Ajuntament de València i de la Junta Central Fallera.
El professional o empresa seleccionat pel jurat resultarà adjudicatari del contracte d'acord
amb les normes que s'apliquen per a la contractació pública.
El comité de selecció podrà declarar deserta la convocatòria si ho considera oportú.
6. Procés i fases de la convocatòria.
Aprovades la convocatòria i les bases que ens ocupen, es publicaran en el Tauler d'Edictes
Electrònic i en les pàgines web de l'Ajuntament de València, de la Junta Central Fallera i dels
col·lectius representants dels professionals del disseny, la il·lustració i la comunicació
publicitària: Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, Associació Professional
d'Il·lustradors de València i Associació d'Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat
Valenciana.
El termini per a l'enviament de candidatures serà de set dies naturals a partir de la
publicació d'estes bases en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de València.
- Publicació de les bases: 20 de juliol de 2020.
- Inici del període de recepció de candidatures: 21 de juliol de 2020.
- Termini límit per a l'enviament de candidatures: 27 de juliol de 2020, a les 13.00 h.
- Reunió del comité de selecció: 29 de juliol de 2020.
- Reunió amb la persona o empresa seleccionada per a l'establiment de les condicions
generals: en el termini d'una setmana des de la reunió del comité de selecció.
- Presentació de projecte: 15 d'octubre de 2020.
7. Contractació.
La Regidoria de Cultura Festiva, a través del procediment de contracte menor, adjudicarà
la realització de la creativitat de la imatge gràfica de les Falles de València del 2021 i l'adaptació
d'esta a cartells (en formats 50 x 70 cm, 35 x 50 cm, A3 i online per a xarxes socials), cartells per
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5.445,00 euros (IVA inclòs).
La resta d'aplicacions o adaptacions de la imatge gràfica que haja de desenvolupar
necessàriament l'empresa o el professional seleccionat tindran un import màxim de 12.584,00
euros (21 % IVA inclòs).
El preu final del conjunt de prestacions i de l'objecte principal del contracte no podrà
superar l'import màxim de la contractació menor per a este tipus de servicis.
Qualsevol variació o correcció del disseny inicial estarà subjecta a un acord previ entre les
dos parts. A més, l'ús del disseny per a una finalitat diferent de l'especificada en esta
convocatòria haurà de tindre el consentiment de l'autor."
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REGIDORIA DE CULTURA FESTIVA

BASES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA A PROFESIONALES Y EMPRESAS
PARA LA REALIZACIÓN DEL CARTEL Y LA IMAGEN GRÁFICA DE LAS
FALLAS DE VALÈNCIA DE 2021

1. Objeto y finalidad de la convocatoria
La Concejalía de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, con el apoyo de la
Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV), de la Asociación
de Profesionales de la Ilustración Valenciana (APIV) y de la Asociación de
Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunidad Valenciana
(COMUNITAD), hace una convocatoria abierta a profesionales del diseño y la
ilustración y a empresas del sector de la comunicación creativa para el encargo de
un trabajo consistente en la realización de la imagen gráfica de las Fallas de
València de 2021 y sus adaptaciones.
Por ello, a través de una llamada a proyecto, se seleccionará el profesional o la
empresa del sector que realizará la imagen gráfica de las Fallas de València de
2020, y la adaptación de esta a diferentes elementos.

2. Requisitos de los participantes
Podrá presentarse a la convocatoria cualquier profesional, estudio de diseño o de
ilustración, agencia de publicidad o empresa del sector, con personalidad jurídica,
así como una unión temporal de empresas. Será imprescindible que los
candidatos estén dados de alta en el IAE y estén al corriente de las obligaciones
de la Seguridad Social pertinentes. No podrán participar las personas y empresas
que, cumpliendo los requisitos específicos de participación establecidos en los
apartados anteriores, estén incursas en alguna de las causas de prohibición para
contratar previstas en el artículo 71 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

3. Forma de presentación de las candidaturas
Las personas interesadas en participar deberán presentar una candidatura
(inscripción gratuita). Para eso deben enviar una documentación que incluya:

- Dossier de trabajos. Este documento debe recoger hasta un máximo de diez
trabajos específicos realizados por el profesional o estudio que, en la medida en
que sea posible, estén relacionados con el objeto de este encargo.
- Currículo personal o acreditación profesional semejante de la empresa.
La documentación se debe presentar en formato digital (PDF) y se debe enviar a
la dirección electrónica <secfiestas@valencia.es>, indicando en el asunto del
mensaje “Llamada a proyecto imagen Fallas 2021”. La correcta recepción de la
documentación requerida será confirmada mediante un acuse de recibo.

4. Composición del comité de selección
El comité de selección estará compuesto de la siguiente manera:
Presidencia:
El concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València.
Vocales:
Tres profesionales del diseño gráfico, la ilustración y la comunicación publicitaria,
propuestos por la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, la
Asociación de Profesionales de la Ilustración Valenciana y la Asociación de
Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunidad Valenciana; el ganador
de la convocatoria abierta del año anterior, y una persona en representación de la
Junta Central Fallera.
Secretaria:
Actuará, con voz pero sin voto, la Secretaría General de la Administración
Municipal o personal funcionario en quien delegue.

5. Constitución y actuación del comité de selección. Criterios de evaluación.
Resolución
Una vez constituido el comité, se levantará una acta de sus decisiones. En primer
lugar, comprobará todas las candidaturas presentadas para verificar el
cumplimiento efectivo de las condiciones establecidas en estas bases y, en
consecuencia, pronunciarse sobre la admisión definitiva. A continuación, resolverá
la convocatoria, para lo que evaluará tanto la calidad gráfica de los dossiers de
trabajos de los participantes como su currículo. De entre todas las candidaturas el
comité seleccionará la que considere más adecuada y reúna las mejores calidades
para la realización del trabajo, siguiendo los siguientes criterios:

- Experiencia en proyectos similares (hasta un máximo de 20 puntos).
- Calidad en trabajos desarrollados (hasta un máximo de 40 puntos).
- Originalidad y creatividad en los resultados (hasta un máximo de 40 puntos).
Una vez resuelta la convocatoria, se detallará al profesional o profesionales
seleccionados en una sesión informativa las especificaciones técnicas necesarias
para realizar el cartel y la imagen gráfica, así como las fechas de entrega y forma
de pago.
La resolución del comité de selección se hará pública en las páginas web del
Ayuntamiento de València y de la Junta Central Fallera.
El profesional o empresa seleccionado por el jurado resultará adjudicatario del
contrato de acuerdo con las normas que se aplican para la contratación pública.
El comité de selección podrá declarar desierta la convocatoria si lo considera
oportuno.

6. Proceso y fases de la convocatoria
Aprobadas la convocatoria y las bases que nos ocupan, se publicarán en el Tablón
de Edictos Electrónico y en las páginas web del Ayuntamiento de València, de la
Junta Central Fallera y de los colectivos representantes de los profesionales del
diseño, la ilustración y la comunicación publicitaria: Asociación de Diseñadores de
la Comunidad Valenciana, Asociación Profesional de Ilustradores de València y
Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunidad
Valenciana.
El plazo para el envío de candidaturas será de siete días naturales a partir de la
publicación de estas bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Valrncia.
- Publicación de las bases: 20 de julio de 2020.
- Inicio del período de recepción de candidaturas: 21 de julio de 2020.
- Plazo límite para el envío de candidaturas: 27 de julio de 2020, a las 13.00 h.
- Reunión del comité de selección: 29 de julio de 2020.
- Reunión con la persona o empresa seleccionada para el establecimiento de las
condiciones generales: en el plazo de una semana des de la reunión del comité de
selección.
- Presentación de proyecto: 15 de octubre de 2020.

7. Contratación
La Concejalía de Cultura Festiva, a través del procedimiento de contrato menor,
adjudicará la realización de la creatividad de la imagen gráfica de las Fallas de

València del 2021 y la adaptación de esta a carteles (en formatos 50 x 70 cm, 35 x
50 cm, A3 y online para redes sociales), carteles para mobiliario urbano (estándar,
columna y sénior) y cabeceras de redes sociales por un importe de 5.445,00 euros
(IVA incluido).
El resto de aplicaciones o adaptaciones de la imagen gráfica que deba desarrollar
necesariamente la empresa o el profesional seleccionado tendrán un importe
máximo de 12.584,00 euros (21% IVA incluido).
El precio final del conjunto de prestaciones y del objeto principal del contrato no
podrá superar el importe máximo de la contratación menor para este tipo de
servicios.
Cualquier variación o corrección del diseño inicial estará sujeta a un acuerdo
previo entre las dos partes. Además, el uso del diseño para una finalidad diferente
a la especificada en esta convocatoria deberá tener el consentimiento del autor.

