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BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFíA JORNADES DE LA DONA 2018
MASSANASSA

biblioteca@massanassa.es

1. L’Ajuntament de Massanassa, amb motiu de la celebració de les Jornades de la Dona 2018,
convoca un concurs de fotografia. L'objecte de les presents bases és regular el procediment de
concessió dels premis del concurs cultural FOTOGRAFÍA JORNADES DE LA DONA 2018
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1. OBJECTE DE LA CONVOCATORIA I CREDIT PRESSUPOSTARI

2. S'estableixen dues categories amb un únic primer premi de 300.- euros en cadascuna d’elles:
Categoria Dona de Massanassa i Categoria General.

MASSANASSA

Si s’estima que la qualitat de les obres no és la idònia, el premi podrà declarar-se desert.
La partida pressupostària que empara aquesta despesa és la 33400-226 ACTIVIDADES
CULTURALES del pressupost de l'Ajuntament de Massanassa corresponent a l'exercici 2018.
3. De conformitat amb l'article 56.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003 General de Subvencions, es fa constar expressament, que la
concessió d'este premi es condiciona a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de
la resolució de concessió.
2. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

1. Tema: Fotografies que arrepleguen l’evolució de la dona i el seu present en la història, l’art,
l’arquitectura, la cultura, les tradicions i costums, la modernitat i l’avantguarda, en l’educació i la
formació, en el treball i en la vida social, familiar i quotidiana de la ciutat.

S’estableixen dues categories: General i Dona de Massanassa, les dues amb la mateixa temàtica
que l’apartat anterior, però en la de “Dona de Massanassa” les fotografies deuen estar
relacionades clarament amb Massanassa.

2. Participació: Es podran presentar fins a un màxim de quatre fotografies pròpies per
concursant.

3. Tècnica: Lliure. Les fotografies es presentaran obligatòriament en suport digital, indicant

clarament l’autor o autora. Les fotografíes han d’estar en format JPG, tindre una resolución
mínima de 300 ppp (punts per polzada), un tamany mínim de 3872 x 2592 i un pes màxim de 9
Mb. Tots els fitxers JPG deuran tindre un nom al.lusiu a la fotografia (quedaran excloses aquelles
fotografies que porten un nom generat automàticament per la càmera). Les fotografías poden
vindre acompanyadas per un text explicatiu de la imatge d’una extensión màxima de 40 paraules.
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4. Premis:

Primer premi Categoria Dona de Massanassa: 300.- €
Primer premi Categoria General: 300.- €
A estos imports se’ls aplicarà la retenció corresponent en concepte d’IRPF.
3. TERMINI, LLOC DE PRESENTACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS
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El termini de presentació de les obres finalitzarà a les 14:00 hores del dia 28 de febrer de 2018.
Les fotografies s’enviaran per correu electrònic a biblioteca.massanassa@gmail.com o per mitjà
de wetransfer (https://www.wetransfer.com/ ), en este cas caldrà enviar un correu electrònic a
biblioteca.massanassa@gmail.com indicant la transferència del fitxer. Sempre s’indicarà
clarament a quina de les dues categories: General o Dona de Massanassa, es presenta cada
fotografia i les dades personals de l’autor o autora (nom complet, domicili, telèfon, etc.).

Els Premis es lliuraran en l’acte d’inauguració de les Jornades de la Dona.
4. PARTICIPANTS EN EL CONCURS
1. Podrà participar en el concurs qualsevol persona major d’edat.
2. La participació en el concurs significa l’acceptació íntegra de les presents bases.
5. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
a). Drets d’autor/a. Cada participant es compromet a:


Garantir que l’obra és pròpia i original.



No aportar continguts dels que no siga titular o no tinga els drets necessaris per a atorgar
la dita llicència a l’Ajuntament de Massanassa.



Responsabilitzar-se enfront de l’Ajuntament de Massanassa de totes les càrregues que
poguera comportar la utilització o divulgació de la seua obra i de les que pogueren derivar
qualsevol tipus d’accions, reclamacions o conflictes, en particular, encara que no amb
caràcter exclusiu, aquells relatives a la possible infracció de drets de propietat intel.lectual
o industrial de tercers, o a supòsits d’intromissió en els drets a l’honor, a la intimitat
personal i a la imatge.



Fer-se responsable de l’autorització i/o consentiment de la persona o persones que
puguen aparéixer en les obres.

b). Autoritzacions:


Autoritzar l’ús de la seua obra per a publicar-la en els llocs web i material promocional de
l’Ajuntament de Massanassa, sempre citant l’autor/a.

 Les obres premiades, el suport digital i els seus drets d’ús passaran a ser propietat de
l’Ajuntament de Massanassa, que la podrà utilitzar de la manera que estime més
convenient.
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6. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Les bases es publicaran en el tauler d'anuncis, en la pàgina web i en les xarxes socials de
l'Ajuntament de Massanassa.
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7. PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS I JURAT QUALIFICADOR
a) L'òrgan competent per a la resolució del concurs serà l'Alcaldia.
b) El Jurat:
Presidit per la Regidora Delegada de l’Àrea de Servicis al Ciutadà, estarà format per la Regidora de
l’Àrea de la Dona, una persona representant de cada associació o entitat col.laboradora, una o
dos persones qualificades en fotografia i un/a tècnic/a de l’Ajuntament.
El jurat seleccionará 10 fotografies finalistes de cada una de les dues categories: General i Dona
de Massanassa, d’entre les quals elegirà un únic primer premi en cada una de les dues categories.
Es valorarà la creativitat, la representativitat i la qualitat de les obres presentades.
La seua decisió serà vinculant. Podrà resolvedre qualsevol incidència, sent, en tot cas, la seua
decisió inapel·lable.
El jurat podrà declarar desert algún dels premis.
c) El Jurat formularà a l'Alcaldia proposta motivada de concessió del concurs.
d) La resolució es farà pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web de
l'Ajuntament de Massanassa. També s'informarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions,
amb indicació del seu import.
e) La resolució posarà fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Contra
aquesta podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l'Ajuntament de Massanassa
en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos,
comptadors des de l'endemà al de la publicació de la resolució al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.
f) Vençut el termini de resolució sense que haguera sigut dictada expressament, els interessats
podran entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb l'article
24 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
8. OBLIGACIONS DEL GUANYADOR
El guanyador cedeix a l’Ajuntament de Massanassa els drets d’explotació sobre l’obra guanyadora
per tal de reproduir-la, distribuir-la i comunicar-la públicament, en i per qualsevol mitjà, en
l’àmbit nacional i internacional, sempre citant la seua autoria i sempre amb finalitats excloses de
lucre. Estos inclouen, a títol enunciatiu i no limitador, els següents:


El dret a exposar públicament i a publicar l’obra.
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El dret a concedir llicències a tercers per a la realització de qualsevol de les accions
anteriors.

9. PROCEDIMENT D’ABONAMENT DEL PREMI
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El procediment d’abonament del premi previst en la convocatòria es realitzarà mitjançant
transferència bancària al compte corrent que el guanyador faça constar en l'imprès de
manteniment de tercers que li proporcionarà l’Ajuntament.
10. PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DEL PREMI
Quan es demostre que s'ha obtingut el premi falsejant o ocultant les condicions exigides en la
convocatòria per a poder ser beneficiari, es procedirà al reintegrament de la quantitat percebuda
i a l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajuda fins a
la data en què s'acorde la procedència del reintegrament, d'acord amb l'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
El règim regulador dels possibles reintegraments, sancions i responsabilitats aplicables als
perceptors de les ajudes serà l'establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
11. NORMATIVA REGULADORA
La normativa reguladora de la present convocatòria es regirà per les bases recollides en este
document i en tot allò que no estiga previst, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, així com per la resta de legislació pertinent.
Diligència de Secretaria
La pose jo, el Secretari, per a fer constar que les presents bases han sigut aprovades per la Junta de Govern Local en
sessió de 8 de febrer de 2018
A Massanassa, a 9 de febrer de 2018. La Secretaria: Lorena Andreu Guillem

