
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
CMC/mar
Asunto: bases concurso deseño  gráfico CD ESMU

DECRETO NÚMERO 18002992 DO 12/04/2018
Ilmo.  Sr.  D.  Manuel  Núñez  López,  Tenente  de  Alcalde  Titular  da  Área  de 
Educación e Infraestructuras urbanas do Excmo. Concello de Lugo

Instruído o expediente relativo á: bases e convocatoria do premio de deseño grafico 
“CD  Escola  Municipal  de  Musica  “na  Escola  Municipal  de  Música  do  Excmo. 
Concello de Lugo para o curso 2018,  vista a proposta do Director da Escola, con 
conformidade do Tenente Alcalde Titular da Área.
En uso das atribucións que lle confiren á Alcaldía os artigos 75.5, 124 e 126 do 
texto vixente da Lei 7/85, de 2 de abril,  reguladora das bases de réxime local e 
concordancia do Regulamento orgánico municipal  do goberno,  administración do 
Concello  (ROMGA),  atribucións  delegadas  pola  Alcaldía  según  decreto  número 
16008543, de 9 de novembro de 2016, do Libro de Resolucións

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar as bases e convocatoria do proceso convocatoria do premio 
de deseño gráfico  “CD Escola Municipal de Música”na Escola Municipal de Música 
do Ecmo. Concello de Lugo para o curso 2018 e que seguidamente se transcriben:

“ BASES:

1ª.- Poderán concorrer cantos rapaces e rapazas o desexen dos centros educativos 
de Lugo cidade, dende os 4 aos 12 anos, con traballos de técnica libre, presentan-
do cada un cantas obras considere oportunas, sendo condición indispensable que 
as obras sexan orixinais.  Poderase presentar así mesmo o alumnado da Escola 
Municipal de Música, sempre que non forme parte do xurado.

2ª.- Os deseños contribuirán a enxalzar a música na cidade de Lugo. Non incluirán 
ningún texto.

3ª.- Establécense dous premios, 1 para alumnado dos centros educativos e outro 
para alumnado da Escola. Ambos deseños figuraran no arte do CD, ben na portada, 
libreto e/ou galleta do disco da Escola. Os autoras ou autores do deseño que resul-
ten gañadores recibirán cada un, un premio consistente en material musical, valora-
do en 220 €. 

4ª.- Os deseños seleccionados quedarán en poder do Concello de Lugo, que pode-
rá reproducilos no tempo e maneira que estime oportuna. O deseños gañadores se-
rán propiedade do Concello, que poderá cedelos a terceiros. Os autores renuncian 
a todos os dereitos de explotación, só conservarán os dereitos de autor para incluílo 
no seu curriculum.

5ª.- A entrega de orixinais, por correo ou persoalmente farase nas oficinas ou con-
serxería da Escola Municipal de Música do Concello de Lugo, situada no Centro de 
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EDUCACIÓN
mcf
Asunto: Convocatoria prazas curso 2017-18 escolas infantís municipais

Convivencia Uxío Novoneyra 1º Andar, Rúa Quiroga Ballesteros s/n, en horario de 
luns a venres de 16h a 19h. Poderase efectuar dende  a aprobación e publicación 
das bases ata o xoves 31 de maio ás 19:00 horas.

6ª.- Os traballos deberán ser presentados de maneira anónima, con lema, acompa-
ñando un sobre co mesmo lema no exterior, e dentro os datos do participante, tales 
como nome, apelidos, enderezo, correo electrónico da nai ou do pai  no caso de 
menores, e teléfono.

7ª.- Os deseños terán as dimensións máximas dun DIN A-4 (21x29,7 cm) e deberán 
entregarse sen enmarcar en calquera tipo de papel soporte. 

8ª.- O xurado estará formado por persoas cualificadas na materia, representantes 
do profesorado e representantes do alumnado, contanto cos seguintes compoñen-
tes:

En representación do Concello de Lugo:

- D. Manuel Núñez López

En representación do profesorado da Escola Municipal de Música:

- Dna. Nóa López Caldeiro
- Dna. Noelia González Rodríguez
- D.  Carlos Méndez Castro
- D. Francisco Villamor Regueiro

En representación do alumnado da Escola:

- D. Luis Ramón Montero Núñez
- D. Jorge Salvador Fernández
- D. Xosé Reigosa Piñeiroa

9ª.- As obras non premiadas devolveránselles aos autores que o soliciten nun prazo 
dun mes a partir do coñecemento do ditame do xurado. Poderase dispoñer dunha 
selección de obras para a realización dunha exposición ao público das selecciona-
das. As seleccionadas para a exposición quedarán en posesión da Escola Munici-
pal de Música, que se reserva o dereito a difundir por calqueira canle ditas obras. 
Os orixinais que non fosen reclamados, nin seleccionados para a exposición, pode-
rán ser destruídos sen que sexa admisible recurso ningún sobre esta resolución.

10ª.- Os participantes someteranse á decisión do xurado, que resolverá sobre cal-
quera dúbida non prevista nas presentes bases, e o gañador do certame compro-
métese a recoller persoalmente o premio ou facerse representar debidamente no 
acto, para o cal será convocado oportunamente. O xurado é libre de rexeitar aque-
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les deseños que non reúnan as condicións esixidas, así como deixar deserto os 
premios se os traballos presentados non acadasen o nivel adecuado.

11ª.- Os participantes responsabilízanse totalmente de que non existen dereitos de 
terceiros nas obras presentadas, e renuncian a toda reclamación por dereitos de 
imaxe.

12ª.- O simple feito da presentación ao concurso supón a plena aceptación destas 
bases. Para cuestións non reflectidas nas bases actuarase a criterio do xurado”.

SEGUNDO.- Dar publicidade do presente concurso mediante anuncio, no Taboleiro 
de Editos e na páxina web do Concello.
Así mesmo, déaselles traslado ás dependencias e ós servizos municipais afecta-
dos.

Cúmprase.
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