
 

Resolució CE/1/2012, de 10 de febrer de 2012, per la qual s’aproven les 

bases de l’Edició única del Premi al millor cartell i logotip sobre el Consell 

d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili i s’obre la convocatòria 

 

Fruit de la voluntat del Consell d’Estudiants de fomentar la participació estudiantil en l’àmbit 

de la representació, i incentivar la màxima difusió possible d’aquest òrgan màxim de 

representació dins del marc de la Universitat Rovira i Virgili; 

D’acord amb el que disposa l’Article 13 del Reglament del Consell d’Estudiants i els 

Pressupostos de la Universitat Rovira i Virgili; 

RESOLEM: 

Aprovar les bases que es preveuen a l’Annex i obrir l’Edició única del Premi al millor cartell i 

logotip sobre el Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, per tal de donar a 

conèixer el Consell d’Estudiants de la Universitat, d’acord amb les condicions que s’estableixen 

a l’annex d’aquesta Resolució. 

L’import destinat a aquesta convocatòria és de 150 euros, que van a càrrec de la partida 

pressupostària del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili per l’any 2012. 

 

DISPOSICIÓ FINAL: 

Aquesta Resolució no exhaureix la via administrativa. A continuació, s’indiquen  els recursos que s’hi poden interposar: recurs davant la 

Copresidència del Consell d’Estudiants en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva  publicació o notificació, o bé recurs d’alçada 

davant del Vicerectorat d’Estudiants en el mateix termini, de conformitat amb el que determinen els Articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim  jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

 

Tarragona, 10 de febrer de 2012. 

 

 

 

ALEXANDRE HERNÁNDEZ OSSÓ     SERGI MARTÍN ARBÓS 

Copresidència del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili 



 

ANNEX 

—1  Objecte 
L’objecte d’aquest premi és dissenyar el logotip oficial del Consell d’Estudiants de la 

Universitat Rovira i Virgili i el cartell oficial per difondre la coneixença d’aquest òrgan arreu de 

la Universitat, amb la finalitat de promoure la participació de l’estudiantat en l’àmbit de la 

representació estudiantil. 

2  Continguts mínims del logotip 
El logotip ha d’ésser dissenyat de tal manera que pugui identificar-se amb el Consell 

d’Estudiants de la Universitat, ja sigui emprant aquesta denominació, les seves sigles, o 

qualsevol mètode que arribi a la mateixa finalitat.  

El logotip s’ha de col·locar en una capa separada de la resta del disseny, perquè el Consell 

d’Estudiants pugui fer-hi els ajustaments que consideri necessaris. 

-3 Continguts mínims del cartell 
 El disseny del cartell ha de respondre a la projecció institucional del Consell d’Estudiants de la 

Universitat, sigui en l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili o  en l’àmbit universitari general.   

El cartell, haurà de contenir, com a mínim: 

·Eslògan relacionat amb la participació estudiantil. 

·Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili 

·Direcció del Consell 

·Pàgina web del Consell 

Les dimensions han de ser les determinades a la base 6. En cas que aparegui  alguna imatge al 

cartell o al tríptic, els drets sobre aquestes imatges incorporades han de comptar amb 

l’autorització corresponent de l’autor/a o ser propietat de la  persona sol·licitant; en el cas que 

es vulnerin els drets a tercers sobre aquestes  imatges, l’autor/a n’és l’única persona 

responsable. 

—3  Persones beneficiàries 
Poden ser beneficiàries les persones que compleixin els requisits següents: 

·Ser estudiant de la Universitat Rovira i Virgili durant el curs 2011-2012.  

·Cada persona concursant ha de presentar una única obra. La coincidència d’un mateix 

concursant en més d’una proposta serà motiu de desqualificació de totes les propostes 

en què aparegui. 



 

·S’hi pot presentar una sola persona o un col·lectiu, amb el benentès que el premi és 

únic i que el pagament es fa a la persona que figuri com a primera signant. 

—4  Premi 
El premi al millor cartell i al millor logotip estan dotats amb la quantitat de 150€. 

A més del premi en metàl·lic, es dóna un diploma acreditatiu. En cas que s’atorguin mencions 

especials, no s’adjudicarà cap dotació econòmica.  

—5 Documentació 
La proposta s'ha de presentar en un sobre o embalatge similar amb la indicació: 

Premi logotip i cartell CEURV 

Consell d’Estudiants de la URV 

El sobre haurà de contenir: 

a) L’original del cartell presentat en un suport rígid DIN A3 (29,7 cm x 42 cm) i l’original 

del logotip, en format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm). 

b) Els originals del cartell i del logotip presentats també en format digital. S’establiran 

dos arxius: un arxiu ha de ser en PDF i s’ha de preveure que aquest suport es pugui 

imprimir en  un format més gran (90 cm x 61,5 cm), i un altre arxiu en el format 

original (Freehand, Illustrator, Indesign, InkScape, Photoshop, PaintshopPRO, GIMP, 

etc.). 

c) Un sobre tancat, juntament amb el cartell i el tríptic, adreçat al jurat d’aquest  premi 

en el qual constin, ben visibles, el pseudònim escollit i el nom del concurs. Dins 

d’aquest sobre, s’inclourà una fitxa amb les dades personals del participant i una 

fotocòpia del document identificatiu (NIF, NIE o autorització legal corresponent). 

Els originals del cartell i el logotip han de tenir el mateix disseny i no han d’estar  signats; 

únicament s’accepta la inscripció del pseudònim al dors del cartell. 

5.2 El Consell d’Estudiants URV pot demanar documentació complementària en cas que ho  

consideri oportú per tal de valorar les candidatures. 

5.3 Els treballs presentats i que no hagin estat guardonats es podran recuperar  en el termini 

de dos mesos a partir de l’entrega del premi, desprès que la persona interessada hagi adreçat 

una sol·licitud a la copresidència del Consell d’Estudiants, en tot cas d’acord amb la normativa 

legal vigent. 

La propietat d’aquests treballs és dels/de les autor/es. 

—6  Termini de presentació de sol·licituds 



 

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des de l’endemà de la publicació 

d’aquesta Resolució a la pàgina web del Consell d’Estudiants i  fins al 16 de març de 2012. 

—7  Criteris de valoració 
En la valoració dels cartells i els tríptics, les persones membres del jurat han de  tenir en 

compte els criteris següents (valoració sobre 100): 

·El disseny i l’originalitat (50/100). 

·La capacitat de comunicació lligada als objectius de la convocatòria (50/100). 

—8  Jurat 
8.1 El Jurat estarà format pels copresidents del Consell d’Estudiants, tres representants 

membres del Consell d’Estudiants designats per la copresidència i la Vicerectora d’Estudiants i 

Comunitat Universitària. Les becàries de col·laboració de l’Oficina de l’Estudiant actuaran com 

a secretàries. Les persones que optin al premi no poden ser membres del jurat. 

8.2 Si es considera que no hi ha cap candidatura amb prou mèrits, el premi es pot declarar 

desert. 

8.3 Qualsevol incidència no determinada en aquestes bases l’ha de resoldre el jurat. El premi 

no es pot dividir entre diferents candidatures i es concedeix a la persona física que proposi el 

jurat, que és la que ha de constar en la sol·licitud presentada a aquest efecte. 

8.4 El jurat ha de prendre acta de les seves deliberacions i ha d’elevar la proposta de resolució 

a l’òrgan de resolució del premi. 

—9  Òrgan competent per a la resolució 
Serà competent per a la resolució la copresidència del Consell d’Estudiants de la URV. 

—10  Termini de resolució 
El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és d’un mes a comptar de l’endemà 

del dia de finalització del període d’acceptació de propostes. Un cop transcorregut aquest 

termini sense resolució expressa, el premi  s’entén desestimat per silenci administratiu. 

—11  Notificació de la resolució 
La resolució s’ha de publicar a la pàgina web del Consell d’Estudiants de la URV. La resolució 

expressa de concessió del premi no exhaureix la via administrativa. Les persones interessades 

poden interposar recurs davant la Copresidència del Consell d’Estudiants en el termini d’un 

mes a comptar de l’endemà de la seva  publicació o notificació, o bé recurs d’alçada davant del 

Vicerectorat d’Estudiants en el mateix termini, de conformitat amb el que determinen els 

Articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim  jurídic de les 



 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 

4/1999, de 13 de gener. 

—12 Reserva dels drets de reproducció 
El Consell d’Estudiants de la URV es reserva el dret en exclusiva de la utilització del disseny 

guanyador, que els autors no podran destinar a cap altre ús. La propietat intel·lectual del 

disseny guanyador serà dels autors, i el Consell d’Estudiants farà constar el seu nom i els 

cognoms en qualsevol difusió que en faci. 

—13  Pagament i justificació 
13.1 El pagament del premi s’efectua directament a la persona beneficiària mitjançant un 

transferència bancària, un cop publicada la resolució d’adjudicació,  d’acord amb el que 

estableix la base 13. 

13.2 La presentació del cartell i el logotip i la incorporació de les modificacions previstes en 

aquesta convocatòria s’entenen com a justificació del premi. 

—15  Acceptació de les bases 
La participació en aquest premi implica l’acceptació de les bases. 

—16 Obres no premiades 
Les obres que no resultin premiades podran ser recollides al Centre d’Atenció a l’Estudiant 

durant els 15 dies següents al lliurament del premi. 


