EDICTE
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS INTERNACIONAL DE
JOIERIA MENORCA TALAIÒTICA 2018 DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA I DE LES
BASES QUE EL REGEIXEN
Es fa públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia
12 de febrer de 2018 va adoptar el següent acord:
Primer.- Convocar el Concurs Internacional de Joieria Menorca Talaiòtica 2018, del Consell
Insular de Menorca.
Segon.- Aprovar les bases que regulen el Concurs Internacional de Joieria Menorca Talaiòtica
2018 del Consell Insular de Menorca, i els annexos adjunts.
Tercer.- Convocar el Concurs Internacional de Joieria Menorca Talaiòtica 2018 del Consell
Insular de Menorca, que es regirà per les bases a què s’ha fet referència en el punt anterior,
d’acord amb les condicions següents:
a) L’import global màxim de la convocatòria és de 3.000 €, que es comptabilitzaran amb càrrec al
pressupost de 2018.
b) El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest premi acaba dia 20 de juny de
2018.
c) L'òrgan instructor és la tècnica del Servei de Cultura del CIM.
d) Es crea el jurat que valorarà els guanyadors del Concurs Internacional de Joieria Menorca
Talaiòtica 2018 del Consell Insular de Menorca, el qual està format pels membres següents:
1. El conseller de Cultura i Educació del CIM, que n’exercirà la presidència
2. El director insular de Cultura i Patrimoni
3. Dos representants de l'Escola d'Art de Menorca: el director i el cap de departament de
l'especialitat de joieria
4. Tres professionals del món de l'art, de la joieria o de la moda, designats consensuadament pel
Consell Insular i l'Escola d'Art de Menorca
5. La cap del Servei de Patrimoni del Consell Insular de Menorca
Actuarà com a secretària la funcionària instructora de l'expedient.
BASES DEL CONCURS INTERNACIONAL DE JOIERIA MENORCA TALAIÒTICA 2018 DEL
CONSELL INSULAR DE MENORCA
PRIMERA. OBJECTE I FINALITAT DEL PREMI
El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca vol estimular i fomentar la
creativitat entre estudiants, treballadors i persones relacionades amb la joieria. Per tant,
aprofitant la candidatura de Menorca Talaiòtica a ser declarada patrimoni mundial, vol premiar
obres que tenguin relació amb la Cultura Talaiòtica.
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Així mateix, amb la finalitat de promoure l'activitat joieria a Menorca, considera oportú crear
aquest premi per tal d'oferir als nous artistes la possibilitat de veure reconeguda la seva obra i,
per tant, donar promoció del sector joier.
SEGONA. PREMIS
S’estableixen dos premis: un primer premi amb dotació econòmica de 2.000 euros i un segon
premi de 1.000 euros, amb els corresponents diplomes acreditatius.
Els autors de les obres guanyadores estan obligats a cedir-les al Consell Insular de Menorca i
han de transmetre els drets de propietat material i de propietat intel·lectual de caràcter
patrimonial, entre els quals s’inclouen específicament els d’exposició, reproducció i explotació.
L'import del premi s'entén com a satisfacció econòmica per tots aquests drets.
Així mateix, el Consell Insular de Menorca, amb l’objectiu de difondre el tema proposat i el camp
artístic de la joieria, podrà decidir la realització d’una exposició a partir d’una selecció de totes les
peces presentades, què tindrà lloc en alguna de les sales d’exposicions de l’illa. Per a aquesta
exposició i, en el seu cas, per a l’edició del catàleg corresponent, els autors cedeixen al Consell
Insular de Menorca els drets d’ús i reproducció fotogràfica.
TERCERA. REQUISITS PER PODER-HI PARTICIPAR
Poden participar en aquest premi totes les persones que tenguin algun tipus de vinculació amb
l'àmbit de la joieria.
En qualsevol cas, no poden ser beneficiàries d'aquest premi les persones en les quals concorri
alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
QUARTA. REQUISITS DE LES OBRES QUE ES PRESENTIN A CONCURS
Les obres que es presentin al premi han de complir els requisits següents:
1. Només s'admet una joia per participant.
2. Les joies presentades han d'estar inspirades en els monuments i les restes talaiòtics que es
troben a l'illa de Menorca.
3. Les joies presentades han de ser originals i no haver participat en cap altre concurs.
4. Les obres han de ser portables i realitzades amb materials propis de la joieria o qualsevol
altre, sempre que no procedeixin d'espècies protegides.
CINQUENA. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DE LES OBRES
1. Les sol·licituds per participar en aquest premi s’han de presentar respectant estrictament les
normes referents a l’anonimat dels concursants, per la qual cosa s’han de presentar sense cap
tipus de signatura o identificació de l’autor/a i s’han d'acompanyar de dos sobres, A i B, tancats i
separats, en cadascun dels quals ha de constar la inscripció: CONCURS INTERNACIONAL DE
JOIERIA MENORCA TALAIÒTICA 2018 DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA i el
pseudònim amb què es presenta. Si els sobres no es presenten d’acord amb el que s’ha indicat,
no s’admetran a concurs.
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El Consell Insular de Menorca vetllarà per mantenir l’anonimat de les persones participants
durant tot el procés de concurs.
2. Els sobres tancats i separats han de contenir la documentació següent:
- Sobre A: hi ha de constar la informació sobre l’obra que es presenta a concurs, en paper (en
aquest cas s’hi han d’incloure cinc còpies) o en suport informàtic.
a) Representació gràfica de la peça realitzada amb tècniques manuals o digitals a una mida
màxima de DIN A3
b) Fitxa tècnica
c) Memòria conceptual de la joia presentada
d) Títol de l’obra i pseudònim amb què es presenta
- Sobre B: hi ha de constar la informació següent respecte de l’autor/a de l’obra presentada:
a) Sol·licitud de participació en el Concurs Internacional de Joieria Menorca Talaiòtica 2018 del
Consell Insular de Menorca, annex 1 d'aquestes bases, en què ha de constar:
- Nom i llinatges de l’autor/a
- Domicili, adreça electrònica i telèfon de contacte de l’autor/a
- Títol de l’obra i pseudònim amb què es presenta
- Declaració responsable sobre el caràcter original i inèdit de l’obra presentada
b) Fotocòpia acarada del DNI de l’autor/a.
c) Declaració responsable signada pel sol·licitant de no estar sotmès a cap de les circumstàncies
que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les
subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003). Annex 2 d’aquestes bases.
d) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar, a través de l’Agència
Tributària i la Seguretat Social, el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social marcant la casella corresponent de l'annex 1 d’aquestes bases.
e) Document de designació de compte bancari del sol·licitant d’acord amb el model facilitat pel
Consell Insular de Menorca, llevat que ja consti a la Tresoreria General del CIM, la qual cosa
s’ha de fer constar expressament. Annex 3 d’aquestes bases.
3. Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en l’apartat anterior es poden presentar, fins al
20 de juny de 2018, als punts del Servei d’Atenció al Ciutadà del Consell Insular de Menorca que
hi ha a la seu del CIM de Maó, a les oficines administratives de Ciutadella i als ajuntaments de
Menorca que tenguin subscrit conveni amb el CIM per a la prestació d’aquest servei. Així mateix,
es poden presentar a qualsevol altre punt de conformitat amb l’establert en l’art. 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú, de les administracions públiques.
En el moment de presentar la documentació es lliurarà el corresponent document acreditatiu de
participació.
L’embalatge, transport i assegurança de les obres seran per compte dels participants.
4. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de
Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies
hàbils, comptats des de l’endemà del dia que es rebi el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la
persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida,
s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 68 Llei 39/2015, d'1
d'octubre.
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SISENA. CRITERIS OBJECTIUS QUE ES TINDRAN EN COMPTE PER A LA CONCESSIÓ
DEL PREMI
Els criteris objectius que es tindran en compte per a la concessió del premi són els que
s’indiquen a continuació:
a) Creativitat i originalitat en el disseny
b) Qualitat en l'execució i acabat de les peces
c) Referència al tema proposat
d) Portabilitat i ergonomia
El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a
favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora, mentre que el segon premi correspondrà
a la peça que hagi quedat en segon lloc en les esmentades votacions. Amb tot, si el jurat creu
que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per ser premiada, el premi
podrà no ser adjudicat.
SETENA. PROCEDIMENT I ÒRGANS COMPETENTS PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI
1. El premi es concedirà, d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, igualtat, nodiscriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva.
2. L’inici de l’expedient s’efectuarà per mitjà de l’aprovació de la convocatòria corresponent, que
es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Totes les obres presentades dins el termini establert se sotmetran a l’examen de l'instructor de
la convocatòria, que serà un funcionari del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del
Consell Insular, que comprovarà el compliment dels requisits exigits i farà arribar les obres
admeses al jurat nomenat a aquest efecte.
4. El jurat emetrà el seu dictamen d’acord amb aquestes bases i estendrà una acta en la qual
constaran les obres guanyadores.
5. El premi es pot declarar desert.
6. La resolució del jurat tindrà lloc dins un termini que no podrà excedir dels sis mesos comptats
a partir del dia que la convocatòria surti publicada en el BOIB. En el cas que no hi hagi resolució
expressa dintre del termini màxim establert ,s’entendran per desestimades les sol·licituds
presentades.
VUITENA. JURAT DEL PREMI
1. Es crea el jurat que valorarà els guanyadors del Concurs Internacional de Joieria Menorca
Talaiòtica 2018 del Consell Insular de Menorca.
2. El jurat d’aquest premi estarà format pels membres següents:
● El conseller de Cultura i Educació del CIM, que n’exercirà la presidència
● El director insular de Cultura i Patrimoni
● Dos representants de l'Escola d'Art de Menorca: el director i el cap de departament de
l'especialitat de joieria
● Tres professionals del món de l'art, de la joieria o de la moda, designats consensuadament pel
Consell Insular i l'Escola d'Art de Menorca
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● La cap del Servei de Patrimoni del Consell Insular de Menorca
Actuarà com a secretària la tècnica del Departament de Cultura i Educació del CIM que hagi
instruït l'expedient.
NOVENA. ABONAMENT DEL PREMI
El pagament del premi per part del Consell Insular de Menorca es farà dins un termini màxim de
seixanta dies des de la data del dictamen del jurat, sempre que les disponibilitats de tresoreria ho
permetin.
La quantia del premi és en concepte d'import brut i resta subjecta a retenció d’acord amb la
normativa que regula l’impost sobre la renda de les persones físiques.
DESENA. PROPIETAT DEL PREMI I DEVOLUCIÓ DE LES OBRES
1. Les obres guanyadores seran propietat del Consell Insular de Menorca i formaran part del seu
fons artístic. L'ús que se'n podrà fer serà sempre de caràcter cultural i promocional, i no lucratiu.
2. El fet de participar en aquest premi pressuposa que els autors accepten que les obres
guanyadores siguin propietat del Consell Insular de Menorca i en pugui fer difusió.
3. Les obres no premiades es podran retirar mitjançant la presentació del document acreditatiu
de participació, en el termini de quatre mesos a partir de la cloenda de l’exposició prevista a la
base segona. Si, transcorregut aquest temps, l’autor no hagués reclamat la seva obra,
s’entendrà que renuncia a la seva propietat i que, per tant, el Consell Insular de Menorca en
podrà disposar com consideri més oportú. En cap cas es podrà retirar una obra exposada abans
de la finalització de la mostra.
4. Si, finalment, el Consell Insular de Menorca no fa ús de la seva facultat d’organitzar la mostra
de les peces exposades, el termini de reclamació de les obres no premiades per part dels seus
autors començarà en el moment en què es faci públic el veredicte del jurat.
5. El Consell Insular de Menorca ha de vetlar per la bona conservació de totes les peces
presentades durant el temps que estiguin sota la seva tutela, però no es farà responsable del
deteriorament que puguin patir des del moment del lliurament fins a la seva retirada.
ONZENA. OBLIGACIONS DELS GUANYADORS
Són obligacions dels guanyadors:
1. Comunicar al CIM l’acceptació del premi en els termes en què aquest es concedeixi. En
qualsevol cas el premi s’entendrà acceptat tàcitament un cop transcorreguts quinze dies hàbils
d’ençà que el beneficiari hagi rebut la notificació de la concessió.
2. Aportar els justificants necessaris per tal de poder comprovar les dades incloses en la
sol·licitud de participació en aquest concurs.
DOTZENA. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DEL PREMI. CRITERIS DE GRADUACIÓ DELS
POSSIBLES INCOMPLIMENTS
1. Pel que fa a la revocació i el reintegrament dels premis, s’ha d’aplicar el que disposa la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa que hi sigui
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aplicable. En cas d’incompliment del que estableixen aquestes bases s’ha de reintegrar la
quantia rebuda mitjançant l’aplicació d’un percentatge de minoració en funció de la naturalesa de
l’incompliment. Aquest percentatge s’ha de fixar amb l’informe previ del Servei de Patrimoni i
s’ha de notificar al beneficiari. Les causes de reintegrament i el procediment per a la seva
exigència s’han de regir pel que estableix l’article 44 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
2. En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de concessió
s’ha de revisar prèviament aquesta resolució en els termes establerts en l’article 25 del DLEG
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i en la
resta de disposicions aplicables.
3. En el cas que s’hagin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària ha de reintegrar les
quantitats rebudes més l’interès de demora comptador des que el pagament es va fer efectiu.
4. Les quantitats que s’hagin de reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic i s’hi
podrà aplicar la via de constrenyiment.
5. L’obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que,
si escau, siguin exigibles.
TRETZENA. INFRACCIONS I SANCIONS
1. El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables és el que estableix el títol IV de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. L’òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d’infraccions de l’establert en
aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de subvencions és la Presidència del
Consell Insular de Menorca, de conformitat amb l’establert en l’art. 9 de la Llei 8/2000, de 28
d’octubre, de consells insulars.
CATORZENA. ALTRES DISPOSICIONS
Recursos administratius
Els acords del Consell Executiu pels quals s’aproven les bases i les convocatòries i es
concedeixen o deneguen els ajuts no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles
d’interposició de recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca.
Normativa general aplicable
En tot allò no previst expressament en aquestes bases regeixen les disposicions que siguin
aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment les
contingudes en les normes següents:
a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
b) Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196, de 31 de desembre
de 2005)
Annex 1: Sol·licitud de participació en el Concurs Internacional de Joieria Menorca
Talaiòtica 2018 del Consell Insular de Menorca (consta en l'expedient)
Annex 2: Model de declaració responsable (consta en l'espedient)
Annex 3: Model de designació de compte bancari (consta en l'expedient)
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Interposició de recursos
Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs
d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà
que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei
8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan
hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del
recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma
El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón
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