ANUNCI
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió celebrada el 14 d’octubre de 2020,
va acordar aprovar les bases del I Concurs de cartells del Dia Internacional per a
l’Eliminació de la violència vers les dones, i la seva convocatòria, el que es fa públic per
a general coneixement.
BASES “I CONCURS CARTELLS DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE
LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES”
1. OBJECTE
El concurs s’emmarca en la campanya del 25 de novembre, Dia Internacional per a
l’Eliminació de la violència vers les dones: Aturem-la!
La finalitat del concurs és reunir obres que es faran servir per a la campanya en matèria
de prevenció de la violència contra les dones del Consell Comarcal del Garraf. Amb
aquesta campanya es pretén sensibilitzar la població sobre les diferents violències
masclistes que reben les dones, per a construir una societat igualitària, justa i lliure de
violències.
El concurs s’organitza des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Àrea de
Serveis i Salut del Consell Comarcal del Garraf.
2. PARTICIPANTS
La participació en aquest concurs està dirigida a dones empadronades als municipis de
Canyelles, Cubelles i Olivella, sense límit d’edat. En el supòsit que el premi en metàl·lic
recaigui en una persona menor de 18 anys, serà necessari que qui en tingui la pàtria
potestat aporti l’acceptació corresponent i l’autorització perquè la menor el pugui rebre.
Els/les participants, en el moment de la inscripció, hauran d’estar al corrent del
compliment de les obligacions fiscals amb el Consell Comarcal i no incórrer en cap de les
circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari/ària de subvencions,
de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
3. TEMA
“25 N. Dia Internacional per a l’Eliminació de la violència envers les dones. ATUREM-LA!
4. CARACTERÍSTIQUES
•

Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Si s’utilitzen imatges de
persones, béns, logotips i d’altres tipus d’imatges a l’obra concursant s’haurà de
comptar amb les autoritzacions i/o permisos escaients, tant per al seu ús com
per a la seva reproducció i la seva difusió.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

El cartell ha de ser de 60 cm d'alt per 30 cm d'ample i s'ha de fer en sentit
vertical.
Els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia (tots els
colors).
Les obres s’han de presentar sobre un suport rígid per tal de facilitar-ne
l’exposició i el trasllat.
L’obra ha de recollir la temàtica de prevenció de 4 violències masclistes: psicològica,
física, sexual i ambiental. Hi haurà de constar el text: Aturem-la!
Cada participant pot presentar un màxim de 2 obres.
El Consell Comarcal es reserva el dret d’incorporar a l’obra guanyadora el logotip
corporatiu i d’altres que hi escaiguin.
Els treballs hauran d’anar signats al dors amb un pseudònim. Aquest pseudònim
també haurà de figurar a l’exterior d’un sobre tancat, on també cal indicar la
denominació “Concurs cartells Dia internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones”. A la part interior del sobre hauran de constar el nom i els
cognoms, l'adreça postal, el correu electrònic i el telèfon de l’autora.
En el cas que l’obra resulti premiada, l’autora haurà de facilitar la mateixa en
suport digital per a una millor qualitat de reproducció.
El cartell guanyador romandrà com a propietat del Consell Comarcal.

5. PRESENTACIÓ
El termini de presentació dels cartells és des del dia 19 d’octubre fins el 9 de novembre
ambdós inclosos, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal del Garraf
(Plaça Beatriu de Claramunt, 7 de Vilanova i la Geltrú), en horari d’oficina de 9 a 14
hores, mitjançant instància que estarà a disposició de les persones interessades a la
mateixa oficina, o a través d'Internet al web del Consell Comarcal (www.ccgarraf.cat).
Cal sol·licitar cita prèvia per accedir al Registre del Consell Comarcal, mitjançant el
formulari de la mateixa web comarcal.
6. JURAT
Estarà format per la persona que ostenti la presidència de l’Àrea de Serveis a la Persones
del Consell Comarcal; per les persones que ostentin la Conselleria d’igualtat; per la
persona que ostenti la Conselleria de serveis socials, per la Cap de Serveis Socials o
persona en qui delegui i per la persona responsable de Comunicació o persona en qui
delegui.
Les persones que optin al premi no poden ser membres del jurat.
7. VEREDICTE
La decisió del jurat serà inapel·lable i s’adoptarà en base als criteris següents:
La qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d’innovació, a més de la relació
d’originalitat amb el tema proposat i la forma en la que es tracta la realitat que es
reprodueix.
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Vista l’acta del jurat, l’atorgament dels premis s’efectuarà mitjançant resolució de la
Presidència del Consell Comarcal i, es donarà a conèixer dins els actes de commemoració
del Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones i mitjançant anunci
a la web del Consell Comarcal.
El concurs podrà declarar-se desert si el Jurat ho considera oportú.
8. PREMI
Hi haurà un únic premi de 400 € per la persona guanyadora (subjecte a retenció en
concepte d’IRPF.)
9. EXPOSICIÓ
Totes les obres presentades seran exposades al Consell Comarcal del Garraf i/o als
municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella, coincidint amb la commemoració del Dia
Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
•
•
•
•
•

Les participants han de declarar-se autores de les obres, en cas contrari elles són
les responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per
reclamacions de les persones autores originals.
Els drets d'autoria de les obres premiades seguiran essent de la persona
guanyadora, qui cedirà els drets de reproducció del cartell al Consell Comarcal
del Garraf.
L’obra finalista serà reproduïda en el cartell de la campanya del 25N i els diferents
post de xarxes socials.
Les obres no seleccionades es podran recollir a les dependències del Consell
Comarcal dins el període que estableixi el servei, el qual serà comunicat per
mitjans electrònics.
Passat aquest període el Consell Comarcal no es farà responsable de les obres.

11. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El Consell Comarcal es compromet a tractar de forma confidencial totes les dades de
caràcter personal segons l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades UE
2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Les dades es tractaran per a la
gestió de la participació i, en el cas de la persona guanyadora, per a la gestió de
l’atorgament econòmic que es derivi d’acord amb la normativa aplicable, d’acord amb
les dades facilitades, les dades es conservaran el temps necessari per a complir amb les
obligacions legals que derivin.
Es podrà exercici el dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades i a la
limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals

E-Mail: serveissocials@ccgarraf.cat Web: http://www.ccgarraf.cat

Consell Comarcal del Garraf - Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8 - 08800 Vilanova i la Geltrú - Tel. 93/810 04 00 - Fax 93/810 00

automatitzades, es podrà dirigir a l’adreça de correu: ccgarraf@ccgarraf.cat, havent-se
d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.
La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra de les presents normes i dels
drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes normes es
resoldran a criteri del jurat.
Signat digitalment per
Abigail Garrido Tinta DNI 52210402B (SIG)
Data: 2020.10.15
16:00:01 +02'00'

Abigail Garrido Tinta
Presidenta
Vilanova i la Geltrú, 15 d’octubre de 2020
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