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BASES REGULADORES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL DIA 

INTERNACIONAL DE LES DONES  2019 

 

1. OBJECTE DEL PREMI  

En el marc del actes programats per commemorar el Dia Internacional de les 

Dones es convoca la vuitena edició del concurs de fotografia. 

L’objectiu és promoure la participació ciutadana, fomentar la presa de consciència 

i fer visible la presència i contribució de les dones en tots els àmbits de la societat. 

L’àmbit temàtic escollit en aquesta edició és Dones i lluita social 

L’àmbit vol donar a conèixer la lluita de les dones per reclamar drets i igualtat a la 

nostra societat    

Tema: Dones i lluita social  

2. QUI POT PARTICIPAR I COM: 

Poden participar en el concurs les persones majors de 14 anys 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.  

Per concursar, caldrà fer una fotografia que faci visible les reivindicacions de  les 

dones en tots els àmbits de la societat. L’objectiu és que la fotografia esdevingui 

una eina per expressar maneres feministes de veure i viure el món. 

Enguany hi ha la possibilitat de presentar les fotografies per dues vies: 

1. A través d’Instagram: 

Les fotografies que es vulguin presentar al concurs a través d’aquesta aplicació, 

hauran d’estar etiquetades amb el text #donesmontornes2019 

Caldrà que les persones usuàries es facin seguidors del compte @ajmontornes i 

que tinguin el perfil d’usuari obert, per a què el jurat pugui visualitzar les imatges. 

2. Per correu electrònic: 

Caldrà enviar les fotografies en format jpg a l’adreça 

igualtat@montornes.cat , indicant al correu el nom, cognoms i telèfon 
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mòbil de contacte. 

Cada persona concursant pot presentar un màxim de 1 fotografia per qualsevol de 

les dues vies  i la tècnica és lliure. 

Els premis a les millors fotografies són: 

• Primer premi: 400 € 

• Segon premi: 300 € 

• Tercer premi: 150 € 

• Premi especial  persona menor 18 anys: 150 € 

 

3. COM CONCURSAR I TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació al concurs per a les fotografies que es presentin a través d’Instagram 

o per correu electrònic: 

Les fotografies es podran penjar a l’aplicació o bé enviar a 

igualtat@montornes.cat  fins al 3 de març a les 23.59 h. Serà 

imprescindible que les fotografies penjades a Instagram duguin l’etiqueta 

#donesmontornes2019 

4. CRITERIS OBJECTIUS DE L’ATORGAMENT DELS PREMIS 

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

dibuixos presentats que seran els següents: 

1. Que donin una visió i reflexió artística de la temàtica del concurs “Dones i 

lluita social “ 

2. La originalitat de les fotografies 

5. ÒRGAN COMPETENT DE LA CONCESSIÓ DELS PREMIS: 

La Junta de Govern Local. 

6. JURAT I DECISIÓ: 

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. 
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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. 

E. PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES AL CONCURS: 

Cada persona participant pot presentar com a màxim dos fotografies i han de ser 

inèdites. Cal presentar-les amb un pseudònim i el nom de la fotografia. 

 

6. LLIURAMENT DELS PREMIS: 

El lliurament dels premis del concurs es farà el dia 7 de març de 2018 a les 19h a 

Can Saurina  ( c/ Major, 2)  

Les fotografies restaran exposades a Can Saurina del 7 a l 23  de març de 2019, 

ambdós inclosos.  

 

7. TERMINI, FORMA DE PAGAMENT I DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT 

DE LA FINALITAT PER A LA QUAL ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS: 

Un cop anunciats les persones guanyadores dels premis, aquests hauran de 

personar-se a l’oficina del Barri  per entregar fotocòpia del seu document 

d’identitat i les seves dades bancàries per poder accedir al premi. 

Es procedirà al pagament un cop l’òrgan competent així ho aprovi. 

Totes les persones participants rebran un obsequi per deferència de la Regidoria 

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

 

 

8. 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.  
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La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per 

part de les persones participants. 

9. PROPIETAT DELS TREBALLS: 

Les persones autores de les fotografies premiades mantindran els drets morals 

sobre l’obra. 

Els drets d’explotació passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Montornès del 

Vallès. Tanmateix, les fotografies premiades podran ser utilitzades pels seus 

autors en les plataformes que creguin convenients, sempre que ho facin amb 

finalitats expositives, però no amb finalitats comercials i sempre que facin esment 

de la titularitat de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 

 

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. 
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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. 

 

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). 

 

10. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES NO PREMIADES 

La devolució de les obres es farà en l’oficina del Barri del 3 al 28 d’abril  de 9 a  
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14 h. Si passat aquest termini no es recullen, restaran propietat de l’Ajuntament. 

 

11. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA ON S’IMPUTA EL COST DEL PREMI: 

El premis del concurs de fotografia del “Dia internacional de les Dones 2019” 

ascendeixen a un total de 1.000 €, i s’hauran d’imputar a la partida 19.32.231.480 

“Premis, concursos i ajuts igualtat ” del vigent pressupost. 

Qualsevol circumstància o conflicte no previst per aquestes bases serà resolta per 

la regidoria de polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 

 

 

 

L’agent d’igualtat  

 

Jose Gómez Anoro 
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