Segon.- Participants
Poden participar-hi les persones físiques entre 12 i 30 anys, nascudes entre el
1989 i el 2007. Hi haurà dues categories, repartides de la forma següent:
•
•

Joves entre 12 i 16 anys, nascuts/udes entre els anys 2007 i 2003,
ambdós inclosos.
Joves entre 17 i 30 anys, nascuts/udes entre els anys 2002 i 1989,
ambdós inclosos.

Els concursants poden ser de fora de Sant Vicenç dels Horts.
Cada concursant o equip podrà presentar una única proposta. En cap cas els
autors o col·laboradors d’un equip podran formar part d’un altre o presentar-la
de manera individual.
La personalitat del participant s’acreditarà amb el NIF de l’interessat, i en el cas
que siguin menors d’edat, del seu tutor o tutors legals, juntament amb els
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Aquest concurs té com a finalitat promoure la igualtat i sensibilitzar contra la
violència masclista, especialment entre la gent jove. Per tant, els vídeos han de
centrar-se en la denúncia i el rebuig dels estereotips i desigualtats de gènere
que es reprodueixen a l’hora de lligar i/o en la divulgació d’alternatives
comunicatives que permetin relacionar-se de manera sana i respectuosa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les regidories de Feminisme i Joventut i Infància de l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts convoquen el 6è Concurs de vídeos a l’Espai Jove la Capella
sobre la violència i desigualtats de gènere que es generen en el moment de
lligar.
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Primer.- Objecte
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL VI CONCURS DE VÍDEO GENEREM
IGUALTAT, “NO TOT S’HI VAL, A L’HORA DE LLIGAR!”, ANY 2019

https://bop.diba.cat

La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 17
d’octubre de 2019 va adoptar, entre d’altres, l’acord pel qual s’aproven les
bases i s’aprova la convocatòria del VIè Concurs de videos Generem igualtat
“No tot s’hi val, a l’hora de lligar!”, per l’any 2019.

A

ANUNCI

Per dur a terme la inscripció caldrà emplenar un formulari d’inscripció, que es
pot descarregar de la pàgina web www.svh.cat (web de l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts)
En el cas de menors, el full d’inscripció anirà signat pel pare, mare o tutor legal,
que donarà el seu consentiment perquè el nen o nena menor d’edat pugui
participar al concurs.
El vídeo s’ha de presentar amb la fitxa d’inscripció al concurs en el termini
comprès entre l’endemà de la data de publicació, al Diari Oficial (BOPB) i Base
de
Datos
Nacional
de
Subvenciones
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index), de l’aprovació de la
convocatòria pública anual d’aquest Concurs, i el 19 de novembre de 2019,
ambdós dies inclosos. Cas que les publicacions sortissin en diferents dates el
termini començarà a comptar des de la darrera publicació.
El lloc de presentació de les sol·licituds serà mitjançant el Registre electrònic
general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts o presencialment en el SIAC
(Servei Integral d’Atenció al Ciutadà) situat a la Plaça de la Vila, núm. 1,
mitjançant cita prèvia, que es podrà demanar:
-

Per telèfon: 900.111.656
Web municipal: www.svh.cat
Aplicació mòbil: SIAC AJSVH

Així mateix, també es podran presentar sol·licituds en la resta de formes i
condicions que estableix l’article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les inscripcions són il·limitades i es formalitzaran per rigorós ordre d’inscripció.
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Quart.- Inscripció i Terminis d’admissió
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Aquesta convocatòria es regirà per les seves bases i, en tot allò que aquestes
no prevegin, per la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de Règim
Local, i la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. I article 26 i concordants de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tercer.- Règim Jurídic

B

documents que acreditin la representació que ostenti, i a tal efecte es requerirà
oportunament si s’escau.
No es poden presentar a aquest concurs els membres del Jurat ni els seus
parents fins el 2n grau de consanguinitat o d’afinitat. També s’aplicaran les
incompatibilitats previstes legalment.

Tot el procés d’inscripció s’ha de completar dins del termini de presentació. No
seran admeses les inscripcions que es realitzin fora del termini indicat.

Cinquè.- Temàtica i requisits del vídeo
El vídeo ha d’estar relacionat amb el tema següent: ”No tot s’hi val, a l’hora de
lligar”.
El vídeo s’ha de presentar en format digital (.avi o mp4).

Abans de l’acta de constitució del Jurat, els seus membres declararan sobre la
no existència d’incompatibilitats amb cap dels inscrits en el concurs, així com
de no conèixer cap de les propostes presentades. Cas de tenir alguna
incompatibilitat, el membre del jurat afectat per aquesta haurà de deixar el jurat,
actuant el president/vicepresident amb vot de qualitat en cas d’empat de vots.
La proposta de veredicte serà decidida pel Jurat per majoria, podent ser
declarat desert.
El veredicte serà inapel·lable i es farà constar en un acte públic. El Jurat
resoldrà qualsevol imprevist que sorgeixi durant el desenvolupament del
concurs.
- L’elecció de l’obra guanyadora es farà mitjançant votació popular telemàtica
(en línia) del 20 al 28 de novembre de 2019, ambdós dies inclosos. Per fer-ho,
cal fer arribar la votació per a cada una de les categories, a través de l’enllaç
web www.svh.cat/decidimsvh.
Donaran veracitat dels resultats 3 membres, que seran persones vinculades a
les Regidories de Feminisme i Joventut i Infància.
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Perquè el Jurat pugui realitzar la seva feina serà necessària la presència en
totes les sessions d’avaluació, de la meitat més un de tots els seus membres
amb vot.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Secretari/secretària del concurs realitzarà les actuacions necessàries per a
la constitució dels membres que han de donar veracitat al concurs.
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Sisè.- Jurat
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La durada del vídeo no pot ser superior a dos minuts.

https://bop.diba.cat
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No es requereix documentació administrativa a adjuntar amb la proposta.

L’elecció de l’obra guanyadora es farà mitjançant votació popular telemàtica (en
línia) i quedarà el resultat al criteri de cada votant.
Vuitè.- Condicions i Prohibicions
No s’admetran treballs el contingut dels quals atemptin o vulnerin drets
humans, fomenti la violència, o la discriminació per raó de sexe, raça o
qualsevol altre tipus de discriminació.
Els dissenys han de ser originals o inèdits, no ha d’haver estat premiats en cap
altre concurs i que no suposin en tot o una part, còpia o plagi d’obres
publicades pròpies o d’altres professionals o artistes.
El fet de participar en el concurs implica el coneixement i la plena acceptació
d’aquestes bases i de les decisions del Jurat.

https://bop.diba.cat
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Els autors conservaran la propietat intel·lectual dels treballs presentats, encara
que cediran a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts gratuïtament els drets
d’explotació, consistents en la reproducció, distribució i comunicació pública,
els quals es realitzaran sempre amb el coneixement de la seva condició d’autor
excepte manifestació en contra. Els autors no premiats cediran a l’Ajuntament
de forma gratuïta, els drets d’explotació de les obres, consistents en la
reproducció, distribució i comunicació pública, els quals es realitzaran sempre
amb el reconeixement de la seva condició d’autor excepte manifestació en
contra, romanent en l’anonimat aquells concursant no premiats que ho
haguessin sol·licitat.

Pàg. 4-6

Setè.- Criteris de valoració
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- Donar veracitat que el procés d’elecció dels videos guanyadors han estat els
adients.
- El secretari de la comissió extendrà l’acta de totes les seves actuacions.

Data 25-10-2019

Les funcions i actuacions del Jurat seran:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Bartomeu Avellaneda Pernías, cap de la regidoria de Joventut i Infància, que
a més en serà el President.
- Leonor Vico Díaz, responsable de la regidoria de Feminisme que a més en
serà la Vice-presidenta.
- Mònica Bada Maristany, administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones,
que a més de vocal farà les funcions de Secretaria del mateix.
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Aquests 3 membres seran els següents:
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D’acord amb allò que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i al que estableix el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, en tot allò no
regulat per la Llei orgànica 3/2018, s’informa als sol·licitants que les dades
facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el
procediment de concessió de subvencions establerts en aquestes bases,
d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la
normativa sobre protecció de dades estableix.
Així mateix, s’informa als sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament
mitjançant comunicació escrita adreçada a: espailacapella@gmail.com
A més, si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu
dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades.
Els noms dels guanyadors es podran utilitzar per a la difusió del concurs en
qualsevol mitjà.
Amb la finalitat de donar visibilitat a l’esdeveniment, l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts, pot enregistrar i fer fotografies dels diferents actes
relacionats amb el concurs. Tots els participant accepten la utilització de la
seva imatge en els mitjans audiovisuals per al cas que es faci difusió pública
d’aquests enregistraments.
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Desè.- Protecció de dades de caràcter personal
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El lliurament dels premis dels vídeos guanyadors de cada categoria es farà en
un acte públic a l’Espai Jove La Capella, el dia 29 de novembre de 2019, a les
17.30 hores.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A partir de la concessió del premis, els participants no premiats tenen el termini
d’un mes per recollir els seus treballs. A partir d’aquest termini, els treballs no
recollits passaran a ser propietat de l’Ajuntament.
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Hi haurà un premi per als treballs guanyadors de cada categoria i consistirà en
un talonari de xecs de la Unió de Botiguers de Sant Vicenç dels Horts pel valor
de 200 €.
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Novè.- Premis

Onzè.- Publicitat de la convocatòria

La presentació de les obres en aquesta convocatòria implica l’acceptació
d’aquestes bases i del que el Jurat determini lliurement en tot allò no
contemplat en els mateixes.
Tretzè.- Resolució
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El termini per a la resolució d’aquesta convocatòria és de sis mesos com a
màxim, a comptar des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds.
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Dotzè.- Acceptació de les bases
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Les presents bases es publicaran íntegrament al BOPB, a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones i al web municipal.

I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte
Maria Peláez Moreno
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5a tinenta d’Alcaldia
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Sant Vicenç dels Horts, 17 d’octubre de 2019
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