Divendres, 5 d'agost de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Castelldefels
ANUNCI sobre l'aprovació de les Bases específiques dels Premis Contra la violència de Gènere "Digue-hi la teva i
transforma"
La Junta de Govern de l'ajuntament de Castelldefels, en sessió celebrada el dia 21/07/2016, va aprovar les Bases
específiques dels Premis Contra la violència de Gènere "Digue-hi la teva i transforma", en els termes, acords i annex
que es transcriuen a continuació:
Primer.- Aprovar les Bases Específiques dels Premis contra la Violència de gènere "Digue-hi la teva i transforma", que
consten a l'expedient, adreçat a joves de 14 a 18 anys d'edat que estudiïn o visquin a Castelldefels. Aquestes Bases
tenen com a objecte regular i fixar els criteris i el procediment de concessió dels Premis "Digue-hi la teva i transforma",
que volen fomentar la reflexió i l'estudi de la violència de gènere, així com en les propostes de denúncia i de lluita per a
l'eradicació d'aquesta xacra social, molt present a la nostra societat. Tot això de conformitat amb allò que estableix el
capítol II i la disposició addicional desena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS),
l'Ordenança General de Subvencions de l'ajuntament de Castelldefels publicada al Butlletí Oficial de la Província núm.
163, del dia 10/07/2006 i d'acord amb els principis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Segon.- Publicar al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província i a la Base de dades nacional de
subvencions, l'anunci de les bases, de conformitat amb allò que estableix l'article 9.3, 17.3.b i 20.8 de la llei general de
subvencions, llei 38/2003 de 17 de novembre.
BASES ESPECÍFIQUES dels premis cotra la violència de gènere "Digue-hi la teva i transforma".
Article 1. Objecte.
L'objecte d'aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió dels Premis contra la violència de
gènere"Digue-hi la teva i transforma" que volen fomentar la reflexió i l'estudi de la violència masclista, així com en les
propostes de denúncia i de lluita per a l'eradicació d'aquesta xacra social, molt present a la nostra societat.
Amb l'organització d'aquests premis es vol fomentar la creativitat de la gent jove amb la finalitat que prenguin
consciència de la violència de gènere i la previnguin.
Cadascuna de les convocatòries determinaran: materials, productes, activitats, etc.. que seran objecte de valoració per
a la participació als premis.
Article 2. Procediment.
El procediment de concessió dels Premis es gestionarà a través de convocatòria que s'ajustarà als principis de
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

La instrucció del procediment anirà a càrrec de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.
Article 3. Participants.
Les persones participants han de ser joves de 14 a 18 anys que estudiïn o visquin a Castelldefels, i poden presentar-se
individualment o en grup. Com es tracta de menors, totes les persones participants hauran de fer constar expressament
l'autorització de la persona que ostenti la seva representació legal, que serà qui esdevingui beneficiari a tots els efectes
(legals, fiscals, tributaris, etc.) que es puguin esdevenir.
Article 4. Sol·licituds de participació en els Premis.
Sense perjudici de presentar la documentació per qualsevol de les vies que estableix l'article 38 del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les sol·licituds de participació i els materials

1

CVE-Núm. de registre: 022016013654

L'aprovació de la convocatòria anual es farà per Junta de Govern Local.
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audiovisuals es recomana presentar-los per via Telemàtica emplenant el formulari en línia que es trobarà en la web de
l'ajuntament de Castelldefels.
L'Àrea de Polítiques d'Igualtat examinarà les sol·licituds de participació i si s'observen defectes o omissions en les
sol·licituds de participació o en els materials audiovisuals presentats a concurs o es considera necessari esmenar algun
aspecte, es podrà donar un termini de 10 dies naturals per solucionar els defectes o omissions o per ampliar informació.
Per donar suport als nois i noies que vulguin participar en els Premis, l'Àrea de Polítiques d'Igualtat posa a disposició
d'estudiants i instituts una guia per elaborar el material o producte que es presenta a concurs. Aquesta guia estarà a
disposició de tothom en la web de l'Ajuntament de Castelldefels.
Article 5. Òrgans competents per a la instrucció i la resolució del procediment.
5.1. La instrucció del procediment es farà mitjançant Junta de Govern Local.
5.2. La resolució del procediment per l'atorgament dels premis es farà mitjançant Decret d'Alcaldia.
5.3. La valoració de les presentacions anirà a càrrec d'un Jurat integrat per:
Presidència del Jurat:
Regidor/a de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, o la persona en qui delegui.
Vocals:
Un/a representant de cada centre educatiu de secundària de Castelldefels.
Un/a representant de la Coordinadora d'AMPA.
Una representant del Consell Municipal de les Dones.
Un/a representant d'associació estudiantil.
Un/a representant d'una associació de l'àmbit de joventut.
Un/a representant de la Comissió del Seguiment del Circuit de Violència de Gènere.
Un/a tècnic/a de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament.
Un/a tècnic/a de l'Àrea de Comunicació i Imatge de l'Ajuntament.
Un/a tècnic/a de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament.
5.4.Les funcions de secretari/a del Jurat serà exercida per la persona responsable tècnica de l'Àrea o la persona en qui
hagi delegat.
Article 6.- Criteris de valoració de les presentacions.
La proposta de participants premiats es basarà únicament en els criteris fixats a cada convocatòria.
6.1.El Jurat només valorarà els materials, temàtiques concretes i els criteris establerts en cada convocatòria anual.
6.2.L'Àrea de Polítiques d'Igualtat garantirà que ni el material exposat per a la valoració, ni en la documentació facilitada
per a les deliberacions del Jurat hi hagi dades referides a l'autoria dels mateixos.

6.4.Les produccions que es presentin en un altre idioma que no sigui el català o el castellà hauran d'estar subtitulades
en català o castellà.
6.5.Si no compleix amb els requeriments assenyalats en els punts anteriors, el material presentat a concurs s'exclourà i
no passarà a votació del Jurat.
6.6.El Jurat després d'un procés de deliberació procedirà a valorar els materials audiovisuals presentats que
acompleixin amb tots els requeriments,. El resultat de les deliberacions conclouran amb una valoració que puntuarà de 0
a 12 la proposta de cada participant, tenint en compte:
Identificació de les causes de la violència de gènere.
La visualització de microviolències.
Contingut.
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6.3.Els materials presentats hauran de ser originals, inèdits i no han d'haver estat premiats en cal altres concursos.

Divendres, 5 d'agost de 2016
L'originalitat.
Inclusió de propostes de prevenció i intervenció.
Utilització de llenguatge no sexista.
Inclusió de missatges positius.
Qualitat tècnica de la presentació (imatge i/o so).
6.7. El jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases, podent declarar fins i tot desert alguns dels
premis.
6.8. Correspondrà al Jurat emetre la proposta de guanyadors/res, que elevarà a l'Alcaldia que resoldrà la convocatòria.
Article 7. Import dels Premis contra la violència de gènere"Digue-hi la teva i transforma".
Joves.
Primer premi: 300 EUR i diploma.
Segon premi: 200 EUR i diploma.
Tercer premi: 100 EUR i diploma.
Mencions especials (si s'escau): diploma acreditatiu.
Diploma a totes les persones participant.
Centres Educatius.
Premi a la participació: 100 EUR i diploma de reconeixement al centre educatiu on més alumnes han participat en el
concurs.
Premi a la millor presentació: 100 EUR i diploma de reconeixement al centre educatiu al qual pertany l'alumne que ha
obtingut el primer premi.
La resolució de les corresponents obligacions econòmiques derivades de la concessió dels Premis contra la violència de
gènere"Digue-hi la teva" es farà per Decret d'Alcaldia. En aquest decret determinaran els/les participants guanyadors/es
dels premis i adults (representants legals) responsables, que esdevindran beneficiaris a tots els efectes legals, fiscals,
tributaris, etc... que es puguin esdevenir; a més dels premis i imports concedits, així com relació de les sol·licituds
excloses.
El pagament dels premis es farà mitjançant transferència bancària a un compte a nom del beneficiari, i se li aplicaran les
retencions que legalment siguin procedents.
Els premis es consideraran acceptats, si passats 10 dies des de la notificació no s'ha presentat renúncia expressa per
part del beneficiari.
Article 8. Obligacions de les persones i institucions premiades.
Les persones i institucions premiades hauran de fer constar expressament el patrocini de l'Ajuntament de Castelldefels
en tots els mitjans utilitzats per a la divulgació de les presentacions premiades.

Atesa la tipologia dels premis, aquests no requeriran presentació per part del beneficiari de justificació de despeses
econòmiques.
En tot allò que no estigui previst en aquestes bases seran d'aplicació l'Ordenança general de subvencions de
l'ajuntament de Castelldefels i la Llei 38/2003, General de Subvencions i el seu reglament.
Castelldefels, 22 de juliol de 2016
L'alcaldessa, Candela López Tagliafico

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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Article 9. Règim jurídic.

