ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Regidoria de Drets Civils i Gènere

QUART.- Donar trasllat dels acords anteriors a la Intervenció municipal als efectes oportuns.”
El text íntegre de les noves bases específiques reguladores poden consultar-se al web municipal
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/detallSubv_cat.asp?Subtipus=CS&cod=2018BSDH00001&N
omXML=Subvencions2018.xml
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DELS CONCURSOS DE CARTELLS
REGIDORIA DE DRETS CIVILS i GÈNERE - GÈNERE, FEMINISMES I LGTBI

DE

LA

BASE 1. OBJECTE I FINALITAT
L’objecte d’aquestes bases és seleccionar els cartells per,
1.- La commemoració del Dia Internacional de les dones a Sabadell (8 de març)
2.- El Dia Internacional per a l’eliminació de les violències envers les dones (25 de novembre)
BASE 2. DESTINARIS/ÀRIES
Per a la Commemoració del Dia Internacional de les dones, hi poden participar totes les persones
majors d’edat que hi estiguin interessades, amb independència del seu lloc de residència.
Per al Dia Internacional per a l’eliminació de les violències envers les dones, hi poden participar totes
les persones majors d’edat que cursin estudis a l’Escola Municipal d’Art l’Illa, amb independència del
seu lloc de residència.
BASE 3. DOTACIÓ ECONÒMICA
L’import total dels premis anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària del pressupost municipal que
indiqui cadascuna de les convocatòries, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i la dotació
que se’n derivi. Així mateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb subjecció a la normativa
vigent.
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TERCER.- Ordenar la publicació i sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores
del concurs de cartells en commemoració del Dia internacional de les dones, i dels cartells del Dia
Internacional per a l’eliminació de les violències envers les dones, aprovades en l’anterior acord,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província durant un termini de vint dies hàbils, en els termes
establerts a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, i en el tauler d’anuncis i web municipals, per a la presentació
d’al·legacions, de manera que, transcorregut aquest termini sense que se n’hagi formulat cap, l’acord
d’aprovació esdevingui definitiu. Caldrà inserir una referència de l’anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Data 24-10-2018

SEGON.- Aprovar inicialment les noves bases específiques reguladores del concurs de cartells en
commemoració del Dia internacional de les dones (8 de març), del Dia Internacional per a l’eliminació
de les violències envers les dones (25 de novembre), segons el text que s’adjunta i els seus annexos.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“PRIMER.- Deixar sense efectes les bases específiques reguladores de l’atorgament dels diferents
premis en matèria d’igualtat dona-home, aprovades per la Junta de Govern Local el 13 de març de
2009 i les noves bases específiques reguladores del concurs de cartells en commemoració del Dia
internacional de les dones 2017, segons el text que s’adjunta i els seus annexos, aprovades per Junta
de Govern Local el 28 de setembre de 2017.

B

Mitjançant dictamen de data 27 de setembre de 2018, s’ha aprovat inicialment pel ple les noves bases
específiques reguladores del concurs de cartells en commemoració del Dia internacional de les dones
(8 de març), del Dia Internacional per a l’eliminació de les violències envers les dones (25 de
novembre), segons el text que s’adjunta i els seus annexos, Deixar sense efectes les bases
específiques reguladores del concurs de cartells en commemoració del Dia internacional de les
dones 2017, en els termes i acords que es transcriuen a continuació:

A

ANUNCI

ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Regidoria de Drets Civils i Gènere

BASE 7. DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:
1.- La commemoració del Dia Internacional de les dones a Sabadell (8 de març)
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BASE 6. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds de participació i tota la documentació requerida s’hauran de presentar en el termini
que s’estableixi a la respectiva convocatòria.
La documentació es presentarà a qualsevol dels registres de l’Ajuntament de Sabadell. Així mateix es
podrà presentar per qualsevol dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

B

BASE 5.- CARACTERISTIQUES I REQUISITS DELS PROJECTES
1.- La commemoració del Dia Internacional de les dones a Sabadell (8 de març)
a) Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites.
b) La tècnica o l’estil són lliures.
c) Els cartells han de figurar en sentit vertical (DIN A3) i han de ser concebuts per ser impresos
a un màxim de 2 tintes.
d) Les mides del cartell han de ser de 29,7 x 42 cm.
e) Les propostes es presentaran a escala 1, emplafonades amb cartró ploma de 0,5cm, seguint
les indicacions de les mesures anteriors.
f) El cartell ha d’incloure:
- La imatge gràfica en commemoració del Dia internacional de les Dones i que giri entorn a la
temàtica específica escollida per a l’any en curs. Aquesta temàtica pot anar variant cada any
i serà especificada en la respectiva convocatòria.
- Llegenda “Dia internacional de les dones”
- 8 de març de l’any corresponent a la convocatòria.
- El logotip de l’Ajuntament de Sabadell
- Cal deixar un espai per posar-hi la informació de l’acte central.
g) Cada participant podrà presentar un màxim de dos cartells.
h) La imatge seleccionada s’utilitzarà també per fer difusió de la programació de tots els actes
commemoratius. Cal, doncs, que permeti una bona adaptació a diferents formats.
i) L’autor/a del cartell guanyador haurà de realitzar, si escau, les modificacions necessàries per
facilitar-ne la impressió.
2.- El Dia Internacional per a l’eliminació de les violències envers les dones (25 de novembre)
a) Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites.
b) La tècnica o l’estil són lliures.
c) Els cartells han de figurar en sentit vertical (DIN A3) i han de ser concebuts per ser impresos
a un màxim de 2 tintes.
d) Les mides del cartell han de ser de 29,7 x 42 cm.
e) Les propostes es presentaran a escala 1, emplafonades amb cartró ploma de 0,5cm, seguint
les indicacions de les mesures anteriors.
f) El cartell ha d’incloure:
- Llegenda “Dia Internacional envers les violències i el maltractament a les dones”
- 25 de novembre de l’any corresponent a la convocatòria.
- El logotip de l’Ajuntament de Sabadell
- Cal deixar un espai per posar-hi la informació de l’acte central.
g) Cada participant podrà presentar un màxim de dos cartells.
h) La imatge seleccionada s’utilitzarà també per fer difusió de la programació de tots els actes
commemoratius. Cal, doncs, que permeti una bona adaptació a diferents formats.
i) L’autor/a del cartell guanyador haurà de realitzar, si escau, les modificacions necessàries per
facilitar-ne la impressió.
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BASE 4. REQUISITS DELS/DE LES SOL·LICITANTS
Els/les participants, en el moment de la inscripció, hauran d’estar al corrent del compliment de les
obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sabadell 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.
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BASE 9. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT
1.- La commemoració del Dia Internacional de les dones a Sabadell (8 de març)
a) Els cartells seran valorats per un jurat format pel regidor o regidora amb competències en
l’àmbit de Gènere, un/a representant del departament de Comunicació, un/a artista local,
un/a representant de l’Escola Illa, dos/dues representants de la Taula de Gènere,
Feminismes i LGTBI i un/a representant de l’àmbit de Gènere, Feminismes i LGTBI, que
actuarà com a secretari/ària del jurat.
b) La selecció del cartell es decidirà per majoria simple dels vots dels/de les membres, i
elaborada la pertinent acta, el jurat formularà la proposta de concessió que es traslladarà a
l’òrgan administratiu corresponent.
c) Si algun/a membre del jurat, per causa de força major, no pogués emetre el seu vot, el
podria delegar en qualsevol dels/ de les membres del jurat de forma escrita.
d) El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El
termini es computa a partir de la data límit de presentació de sol·licituds. El venciment
d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades
per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.
e) El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic el dia i en el lloc que s’anunciarà amb
temps suficient, i es publicarà en el portal de la regidoria de Drets civils i en el portal de
Gènere, Feminismes i LGBTI.
f) La presentació de la sol·licitud implicarà tant l’acceptació d’aquestes bases com la
manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i
la seva publicació en els termes establerts en l’anterior apartat, d’acord amb el que es
preveu 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 en el que respecta al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i altra legislació vigent.
g) Si les obres presentades no reuneixen prou qualitat, el jurat es reserva el dret de declarar
desert el concurs.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

BASE 8. CRITERIS DE VALORACIÓ
1.- La commemoració del Dia Internacional de les dones a Sabadell (8 de març)
La valoració dels cartells es realitzarà sobre un total de 100 punts d’acord amb els criteris i el
barem de puntuació següent:
- El grau d’originalitat en el tractament del concepte i en el disseny. Fins a 20 punts
- El grau de transmissió del valor de la igualtat de gènere i la no violència. Fins a 20 punts
- La mesura en que el contingut i la idea que vol transmetre no estigui basada en estereotips
o tòpics socials. Fins a 20 punts
- El grau de comprensibilitat del missatge. Fins a 20 punts
- La capacitat de tècnica de reproducció en forma de cartell i tríptic. Fins a 20 punts
2.- Dia Internacional per a l’eliminació de les violències envers les dones (25 de novembre)
Segons s’estableixi en la corresponent convocatòria.
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a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa, fent constar el domicili a
efectes de notificacions.
b) Les obres s’han de presentar muntades sobre cartó ploma per tal de facilitar-ne el trasllat i
l’exposició.
c) Els cartells s’han de presentar sense signar. Al dors del suport hi ha de constar un lema i un
pseudònim.
d) Amb l’original, l’autor/a ha de lliurar un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el
lema del treball i el pseudònim i, a l’interior, el nom i cognoms, el DNI, l’adreça postal, l’adreça
electrònica i el telèfon de contacte, juntament amb el lema o pseudònim.
e) Cal adjuntar en format digital el cartell i, en cas d’haver-hi imatge, incloure-la també. L’entrega
s’ha de fer a mida real del cartell i com a mínim 300 dpi.
f) Si per l’elaboració del cartell es fan servir imatges, l’autor/a ha de demostrar l’autoria i/o els
drets d’ús per escrit.
2.- Dia Internacional per a l’eliminació de les violències envers les dones (25 de novembre)
Segons s’estableixi en la corresponent convocatòria.

A
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2.- Dia Internacional per a l’eliminació de les violències envers les dones (25 de novembre)
Hi haurà un únic premi, que s’utilitzarà en la campanya de comunicació i difusió dels actes del Dia
internacional per a l’eliminació de les violències envers les dones, dotat amb la quantitat que es
determini a la convocatòria corresponent i consistent en un val a bescanviar per material.
BASE 11. RÈGIM JURÍDIC
En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Sabadell, així com la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el
reglament que la desenvolupa, amb les especificitats pròpies d’aquest tipus de procediment, d’acord
amb la seva disposició addicional desena i altra legislació vigent d’aplicació.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.
Sabadell, 27 de setembre de 2018
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Primer tinent d’alcalde d’Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica - Joan Berlanga
Sarraseca

Data 24-10-2018

BASE 10. PREMIS
1.- La commemoració del Dia Internacional de les dones a Sabadell (8 de març)
Hi haurà un primer premi, que s’utilitzarà en la campanya de comunicació i difusió dels actes del
Dia internacional de les dones, i un segon premi, dotats amb la quantitat que es determini a la
convocatòria corresponent. L’import dels premis està subjecte, si escau, a les retencions legals
establertes. Ambdós treballs es podran utilitzar en actes de difusió i comunicació de la regidoria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

h) Els cartells guanyadors del primer i segon premi quedaran en propietat de l’Ajuntament de
Sabadell. Els/les guanyadors/es cedeixen gratuïtament tots els drets d’explotació, amb
caràcter exclusiu, de l’obra que la Llei de propietat intel·lectual reconeix als/a les autors/es i
sense perjudici dels drets morals que corresponen als/a les autors/es. Un/una participant no
podrà obtenir més d’un premi.
i) Tots els cartells presentats s’exposaran durant el temps i al lloc determinats a la
convocatòria. Amb els cartells guanyadors del primer premi es confeccionarà la campanya
de comunicació i difusió dels actes de cada any.
j) L’autor/a podrà firmar l’obra una vegada conegut el veredicte del Jurat.
k) Les obres no premiades es podran recollir dins del termini previst a cada convocatòria, a les
dependències de Gènere, Feminismes i LGTBI (c. de Vidal, 146). Els cartells no retirats
passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sabadell que en podrà fer l’ús que estimi
convenient.
l) Els/les participants es responsabilitzen de que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra
presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
m) L’autor/a es compromet, si escau, a fer les adaptacions que calguin i a confeccionar els
originals necessaris per a la impressió correcta.
n) Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt pel Jurat.
2.- Dia Internacional per a l’eliminació de les violències envers les dones (25 de novembre)
Segons s’estableixi en la corresponent convocatòria.
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