BASES DEL CONCURS DE CONCURS DE FOTOGRAFIA 2019
25 de novembre
DIA INTERNACIONAL CONTRA LES VIOLÈNCIES CAP A LES DONES

L’Ajuntament de Calvià convoca un concurs de fotografia per commemorar el Dia
Internacional contra les violències cap a les dones 2019, amb el tema “El silenci:
còmplice de la violència”.
BASES
1. Objecte del concurs
El concurs té com a finalitat:
● Visibilitzar la lluita diària de les dones contra la violència masclista i sensibilitzar
sobre el fet de rompre el silenci. El silenci és el còmplice de la violència masclista: silenci de
les víctimes i també de les persones que veuen o són coneixedores d'aquests casos de
maltractament i callen.
● Estimular la creació artística de la ciutadania de Calvià, i promoure l'apoderament
femení.
● Sensibilitzar la societat sobre la problemàtica i reflectir que, a través de la lluita
diària d'homes i dones, no permetent la violència, es pot combatre la situació
desigual que es presenta.
2. Participants
Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 14 anys o més aficionada a la
fotografia. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs
implica el consentiment exprés dels seu pare, mare o tutor, d'acord amb l'article 13 del
RDLOPD i el RGPD (annex 2).
3. Tema i material que s'ha de presentar
La temàtica de les fotografies és “El silenci, còmplice de la violència”. El que han de
reflectir les imatges, de forma original i creativa, són els tipus de violències que

pateixen les dones en el seu dia a dia i com el silenci per part de tota la societat esdevé
un còmplice més de la violència. Es pot referir a qualsevol tipus de violència (violència
física, psíquica, sexual, simbòlica, tecnològica, econòmica, feminicidis, dins la parella,
mutilació genital femenina, la prostitució, abusos sexuals, agressions sexistes,
micromasclismes...) i les maneres com la societat pot denunciar com a responsable
d'acabar amb la violència cap a les dones.

•

Les fotografies poden ser en qualsevol color o utilitzant els filtres que el o la
participant vulgui. Una vegada publicada no es pot retocar i tornar a publicar.

•

S'ha d'enviar la fotografia a la direcció de correu: igualtat@calvia.com

No s’admeten aquells continguts que:
•

De qualsevol forma contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets
fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment o en els
tractats internacionals i en la resta de l'ordenament jurídic.

•

Siguin contràries al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia
imatge de les persones.

4. Inscripció al concurs i lliurament de treballs
El termini per publicar les fotografies és del 5 al 25 de novembre de 2019, ambdós
inclosos. El concurs s'ha de realitzar emplenant la inscripció annex 1 o a través d'un
qüestionari de google https://forms.gle/UfofznffmGR9sphs6, l'autorització signada i
escanejada (annex 2), si escau i la fotografia al correu igualtat@calvia.com i
Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i
difusió de les fotografies seran a favor de l’Ajuntament de Calvià.

5. Jurat
El jurat encarregat de decidir les obres guanyadora i finalista serà designat per la
Tinenta de batle de Cohesió Social, Igualtat, Comunicació i Policia Local o a la persona
que delegui. El jurat s'ha de reunir per qualificar les obres una vegada que n'hagi
finalitzat el termini de presentació. L'elecció de l'obra guanyadora s'ha de fer per
consens i s'han de tenir en compte les obres que presentin més qualitat artística,
simbolisme, originalitat i, sobretot, s'adeqüin millor al tema proposat. El jurat no podrà
tenir accés a l'autoria de les obres.
El jurat triarà, a més, les 10 fotografies que representin millor el tema del concurs per
poder exposar-les a actes que organitzi l'Ajuntament de Calvià.
6. Premi
El premi consisteix en 300 € per a la persona guanyadora i 100 € per a la finalista. Es
lliuraran dia 3 de desembre al Saló d'actes de l'IES Bendinat a les 16 h.
L’organització es posarà en contacte amb la persona guanyadora i la finalista dia 29 de
novembre mitjançant el seu correu electrònic, amb les instruccions per posar-s’hi en
contacte i facilitar-los el nom, els llinatges i el número de telèfon i e-mail.

7. Resolució
El jurat ha de proposar a l'òrgan municipal la concessió del premi. També pot declarar
desert el concurs, si ho considera oportú. Al mateix temps, pot deixar fora de concurs
les fotografies que consideri que no compleixen els requisits indicats a les bases. La
decisió del jurat serà, en tot cas, inapel·lable.
Les persones inscrites com a autors o autores han de presentar fotografies inèdites,
originals i comptar amb els drets o autoritzacions que siguin necessaris. L'Ajuntament de
Calvià no es responsabilitza de l'incompliment d'aquests requisits ni del contingut de les
fotografies presentades.
Així mateix queda eximit de tota responsabilitat davant qualsevol reclamació que es
pugui presentar en relació amb aquesta qüestió i en deriva la responsabilitat a la
persona inscrita com a autor o autora. Amb aquesta finalitat, les persones que resultin
guanyadora i finalista del concurs han d'emplenar i signar un model de declaració que
se'ls facilitarà.
El fet de presentar-se a aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. El jurat del
concurs té la facultat d'interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d'acord
amb la seva finalitat. L'Ajuntament de Calvià queda facultat per resoldre qualsevol cas
que no estigui previst.
8.Condicions
L’autor o l’autora de la fotografia presentada ha de cedir tots els seus drets sobre l’obra
presentada a l’Ajuntament de Calvià per a futures activitats.
•

Un cop presentada la fotografia, no podrà ser retirada per fer-hi correccions.

•

L’organització i les persones membres del jurat tenen la facultat d’interpretar
aquestes bases. En cas de conflicte, l’organització l'ha de resoldre basant-se en
els criteris de racionalitat, igualtat i equitat.

•

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

•

Es permet el retoc de la fotografia, sempre que sigui per aplicar-hi filtres globals
que en millorin la qualitat (lluentor, contrast…).

•

No està permès aplicar operadors globals per afegir o eliminar elements, barrejar
diverses fotografies o modificar la composició original.

•

Els i les participants assumeixen la responsabilitat envers l'Ajuntament de Calvià
del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de
tercers.

•

Els i les participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els
drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin
fotografiades, amb total indemnitat per a l'Ajuntament de Calvià. L’enviament
d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret
de tercers.

9. Protecció de dades i dret d'imatge
De conformitat amb el que disposen el Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679 i la normativa espanyola relativa a protecció de dades personals, us
comunicam que:
1. El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és
l'Ajuntament de Calvià, titular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià,
carrer de Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1.
2. Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de l'Ajuntament són:
dpd@calvia.com.
3. La finalitat amb la qual es tracten les vostres dades és la gestió de les dades de
caràcter personal publicades a les webs, xarxes socials, comunicacions
electròniques i a les diferents publicacions editades per l'Ajuntament (revistes,
butlletins informatius, etc.), com també de les fotografies i enregistraments de
veu i imatges de les persones que participen en programes, actes o
esdeveniments que organitza l'Ajuntament. Les fotografies i/o vídeos realitzats en
els programes, actes o esdeveniments (destinats a la difusió pública no comercial)
podran ser publicats a premsa, web municipal, xarxes socials, fullets…, on poden
aparèixer persones clarament identificables.
4. La base legal per al tractament de les vostres dades és el desenvolupament de les
competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica
reguladora del règim local.

5. La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts a la Llei
15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.
6. Cessions de les dades previstes: publicació de dades a webs de l'Ajuntament,
revistes, xarxes socials.
7. Podreu exercir, en els casos i forma prevists en la legislació vigent, els drets
d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat al
Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Calvià, carrer de Julià Bujosa Sans,
batle, núm. 1 (Calvià).
8. En tot cas, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades. Podeu trobar-ne més informació a la seva pàgina web:
www.agpd.es

