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BASES REGULADORES DEL CINQUÈ CONCURS DE FOTOGRAFIA I DIBUIX 

DE PERSONES AFICIONADES, DIA INTERNACIONAL DE LES D ONES 2016 

 

A. Objecte del concurs:  

Es convoca la cinquena edició del concurs de fotografia i dibuix d’aficionades/ts, que es 

celebra dins la programació del Dia Internacional de les Dones 2016, amb l’objecte de 

promoure i difondre la commemoració d’aquesta data i fomentar la consciència i 

participació de la ciutadania. 

Les fotografies i dibuixos que es presentin han de servir per mostrar l'existència real de 

les desigualtats de tracte i de drets entre dones i homes, així com per destacar models 

alternatius positius, igualitaris, respectuosos i no violents entre unes i altres. 

L’àmbit de les fotografies podrà ser qualsevol, esportiu, laboral, educatiu, familiar, 

comunitari… sempre contribuint a sensibilitzar i a crear consciència vers la igualtat total 

entre persones de diferent sexe. 

El material guanyador serà utilitzat per difondre activitats que es porten a terme des de la 

Regidoria de Polítiques d’Igualtat. 

 

B. Requisits que han de reunir les persones concurs ants:  

Poden participar en el concurs totes les persones que ho desitgin, que no hagin estat 

implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs i que compleixin l’exigència 

d’aquestes bases. 

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, així com la 

submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.  

 

C. Premis:  

Hi ha sis premis: 

 Tema A: 

Fotografia persones adultes  

Tema B: 

Fotografia/dibuix juvenil (de 12 a 17 anys)  

Premis Import Cost premi vers 

l’import total 

Import Cost premi vers 

l’import total 

1r 175 € 17.5 % (*) 125€ 12.5 % (*) 

2n 125 € 12.5 % (*) 100€ 10 % (*) 

3r 100 € 10 % (*) 75€ 7.5 % (*) 
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Tots les/els participants rebran un obsequi per deferència de la Regidoria de Polítiques 

d’Igualtat, com agraïment a la seva participació en el concurs. 

 

D. Tema: 

Les fotografies i dibuixos participants haurien de plasmar qualsevol imatge representativa 

o simbòlica relacionada amb: 

• Posar en relleu la participació de les dones a la societat. 

• Fer visibles i donar valor a les contribucions de les dones en tots els àmbits: 
econòmic, social, cultural, mediambiental, etc.  

• Denunciar les desigualtats entre dones i homes en tots els àmbits 

• Fer visibles l’emprenedoria i el lideratge femení 

• Posar en relleu la importància de la conciliació laboral/familiar/personal 

• Reflectir la implicació de la ciutadania en la lluita contra la violència masclista 

 

E. Presentació de les obres al concurs:  

Inscripció al concurs  

La inscripció al concurs és gratuïta. Cada persona participant pot presentar un màxim de 

tres fotografies i/o dibuixos, que hauran de ser obres inèdites. 

 

La presentació es farà en sobre tancat, anotant a la part exterior el pseudònim de l’autor/a 

i el nom de la fotografia o el dibuix. Dins del sobre es farà constar les dades personals de 

la persona participant: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, adreça i edat. Els 

participants que optin al premi juvenil hauran d’afegir també una fotocòpia del DNI. 

 

Els sobres amb les fotografies i dibuixos s’han de fer arribar presencialment o bé per 

correu postal (els rebuts per correu es retornaran amb el mateix embalatge), en els 

següents equipaments municipals: 

 

Casal de Cultura 

Av. del riu Mogent, 2 

casalcultura@montornes.cat 

Tel. 93 572 17 19 

Centre Juvenil Satèl·lit 

C. Llibertat, 10 

joventut@montornes.cat 

Tel. 93 572 39 39  

 

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 hores. 
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Característiques dels treballs 

En ambdós casos, fotografia i dibuix, es poden presentar obres tant en blanc i negre com 

a color. La fotografia s’ha de presentat muntada sobre una cartolina negra de 30x40 cm, i 

al darrera ha de constar el pseudònim i el títol. Les obres que no es presentin sobre 

cartolina poden quedar excloses del concurs i la l’exposició. 

 

F. Termini:  

El termini d’inscripció és fins el dia 29 de febrer a les 20.30 hores. 

 

G. Criteris objectius de l’atorgament dels premis:  

El jurat tindrà en compte dos aspectes principals per valorar les obres (fotografies i 

dibuixos) presentades: 

1. Que donin una visió i reflexió artística vers la temàtica recollida al paràgraf D 

d’aquest convocatòria. 

2. Que tinguin originalitat. 

3. La composició, tècnica i qualitat. 

 

A judici del jurat, qualsevol premi podrà declarar-se desert si la qualitat de les obres no 

mereixen una mínima puntuació, o no acompleixin els criteris objectius esmentats. 

 

H. Jurat i Òrgan competent per a la concessió dels premis:  

El jurat estarà format per la Regidora de Polítiques d’Igualtat, per l’agent d’igualtat i per 

dues persones vinculades al món de la fotografia. 

El jurat emetrà un informe amb la proposta de resolució provisional que s’elevarà a 

l’òrgan competent, la Junta de Govern Local, per a la seva resolució definitiva. 

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri del jurat.  

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part de 

les persones participants. 

 

I. Lliurament dels premis i exposició de les obres:  

El lliurament dels premis serà el dijous dia 3 de març de 2016, a la sala d’exposicions Riu 

Mogent del Casal de Cultura, a les 18 hores, moment en què quedarà inaugurada 

l’exposició de les fotografies. 

 

Les fotografies i dibuixos restaran exposats: 
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- A la sala d’exposicions Riu Mogent del Casal de Cultura, del 3 al 17 de març de 

2016, ambdós inclosos, en horari de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 hores. 

- Al Centre Juvenil Satèl·lit, del 30 de març al 13 d’abril de 2016, ambdós inclosos, 

en horari de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 hores. 

 

J. Drets:  

Propietat dels treballs: 

Les persones premiades conservaran els drets morals sobre les obres, però cedeixen 

expressament a l’Ajuntament de Montornès del Vallès, amb caràcter d’exclusiva i sense 

limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autoria, i per tot 

l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les 

propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat 

intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de 

propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats 

promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies de l’Ajuntament 

de Montornès. 

 

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o 

provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de 

transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació 

pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i 

multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les 

plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0. 

 

En conseqüència, l’Ajuntament de Montornès del Vallès podrà utilitzar i cedir, en tot o en 

part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els 

drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants 

de percebre cap compensació addicional. 

 

El mer fet de participar, no pot generar drets de cap mena en les/els autores/s de les 

fotografies llevat dels casos esmentats de les persones guanyadores, les quals tenen 

dret als premis corresponents. 

 

L’organització atendrà degudament les fotografies presentades, però no es 

responsabilitzarà dels possibles danys ocasionals en el trasllat i l’exposició. 
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Protecció de dades 

Les persones participants en el concurs, pel fet de participar, consenten que les seves 

dades siguin incorporades a un fitxer de dades del qual és responsable l’Ajuntament de 

Montornès del Vallès i que té com a finalitat la gestió dels ajuts, subvencions i premis 

convocats per l’Ajuntament de Montornès del Vallès. Els usos d’aquest fitxer són 

gestionar i estudiar les dades de les persones sol·licitants dels ajuts, subvencions i 

premis que l’ens convoca, realitzar les comprovacions necessàries, resoldre la seva 

assignació, ordenar-ne el pagament, fer el control de les justificacions quan escaigui i fer 

el seguiment de la tramitació fins a la seva finalització. 

 

Les persones participants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició adreçant-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), ubicada al vestíbul de 

l’Ajuntament. L’horari d’atenció presencial és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i 

dimarts i dijous, també de 17 a 19 hores (durant el mes d'agost, només matins). 

 

L. Devolució de les obres no premiades  

La devolució de les obres es farà en el Casal de Cultura de 15.30 a 20.30 hores del 18 al 

29 d’abril. Si passat aquest termini no es recullen, restaran propietat de l’Ajuntament. 

 

M. Termini, forma de pagament i de justificació del  compliment de la finalitat 

per a la qual es concedeixen els premis:  

Les persones que resultin guanyadores dels premis del concurs de pintura i fotografia, 

podran entregar fotocòpia de les seves dades bancàries a la recepció del Casal de 

Cultura, el dia 3 de març a les 19 hores, perquè se’ls faci la transferència bancària amb 

l’import del premi corresponent. Es procedirà al pagament un cop l’òrgan competent així 

ho aprovi. 

 

N. Partida pressupostària on s’imputa el cost dels premis:  

Els pagaments dels premis del concurs de fotografia d’aficionats, amb import total de 

700€, es faran a càrrec de la partida 15 32 231 480 “Subvencions igualtat” del vigent 

pressupost. 
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O. Publicitat de les bases  

L’anunci de la convocatòria es publicarà al BOP i el text íntegre de les bases es publicarà 

a la web municipal i al tauler d’anunci de la Corporació. A més, es donarà publicitat 

mitjançant la ràdio municipal, i l’edició i impressió de targetons i cartells. 

 

 

 

 

Josefina Gómez 

L’agent d’igualtat 

 

A 15 de desembre de 2015 Montornès del Vallès 


