ANUNCI d’aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del Concurs de vídeo ‘SobrePantalles’
corresponent a l’any 2016

Als efectes de coneixement general es fa públic que, en data 14 de març de 2016, la regidora delegada
de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers ha dictat la resolució núm. 1.410/2016, relatiu a
l’aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del Concurs de vídeo ‘SobrePantalles’
corresponent a l'any 2016, en els termes següents:
“Primer.- Aprovar les bases reguladores del concurs de vídeo ‘SobrePantalles’ corresponent a l'any
2016, el text íntegre de les quals és el següent:
Bases del concurs de vídeo ‘SobrePantalles’
El Servei de Salut Pública i Consum i el Centre d'Informació i Recursos per a Dones de l'Ajuntament de
Granollers convoquen el Concurs SobrePantalles, d'acord amb les bases següents:
1. Presentació.
“SobrePantalles” és un projecte de caire preventiu dirigit principalment a adolescents i joves de
Granollers per fomentar un ús moderat, responsable i crític de les tecnologies de la informació i la
comunicació.
En el marc del desenvolupament d'aquest, s'inicia un procés en forma de concurs, perquè les persones
participants reflexionin sobre els usos de noves tecnologies de la informació, alhora que es produeixi un
material preventiu afí a la seva realitat.
Avui dia les relacions tenen un entorn més per desenvolupar-se: les xarxes socials. En aquest entorn, es
donen les mateixes dificultats i conflictes en les relacions ( construcció de la identitat individual i
col·lectiva, amb diferències en funció del sexe, bullying per raó de gènere i homofòbic, control en les
relacions de parella, etc) amb l'afegit que l'ús generalitzat de les connexions de dades mòbils, possibilita
la comunicació permanent i ininterrompuda amb tot el que això implica.
El Centre d'Informació i Recursos per a Dones, CIRD, és el servei que posa a l'abast la Regidoria
d'Igualtat de gènere per impulsar, desenvolupar i implementar les polítiques d'igualtat de gènere,
informar, assessorar i defensar els drets de els dones, prevenir, sensibilitzar i treballar per eradicar la
violència masclista, tot incidint en un canvi estructural a nivell polític i ciutadà amb l'objectiu d'eliminar les
desigualtats de gènere.
2. Finalitat
Aquest concurs té com a finalitat sensibilitzar i implicar adolescents i joves en l'ús responsable de les TIC
i en la cerca d'unes relacions més equitatives i igualitàries entre nois i noies, a partir de l'ús de les TIC
com a mitjà de creació i difusió. El tema concret d'aquesta edició és: la imatge del cos a les xarxes i la
seva sexualització.
3. Participants
a) nois i noies amb edat màxima de 25 anys.
b) Els i les participants menors d'edat, caldrà que disposin d'autorització del pare, mare o tutor, així
com l'autorització de cessió d'imatge.
c) els i les participants hauran de signar la cessió de drets de la obra. En cas de tractar-se de
menors ho hauran de signar el pare/mare/tutor o tutora.

d) En les obres s'haurà de detallar quina feina ha desenvolupat cada membre i seran considerats
coautors i coautores de l'obra.
e) Un cop resolt, els grups participants hauran d'acreditar totes les dades facilitades en relació als
nois i noies que han participat en els projectes, atès que els premis només es faran efectius un
cop s'hagin comprovat les dades esmentades.
4. Convocatòria i requisits de les obres
a) El concurs es basa en la creació d'un vídeo reflexionant sobre aspectes que tenen a veure amb
la imatge que es mostra del propi cos, a vegades molt sexualitzada, i les conseqüències
que pot tenir, en el context de les xarxes socials (WhatsApp, Twitter, Spotify, Facebook, etc...),
prenent com a exemple els fenómens popu i swagger.
b) Els curtmetratges presentats poden estar gravats amb qualsevol càmera (càmera de
vídeo,càmera fotogràfica digital,telèfon mòbil...). Es poden editar amb eines externes.
c) S'accepten documents audiovisuals de qualsevol tipus: d'animació, stopmotion, de caire realista i
altres tècniques.
d) Els curts han de ser originals, inèdits i no premiats en altres certàmens, amb una durada màxima
de 90 segons. Es poden afegir títols finals si n'hi ha, i gravats en la màxima resolució i qualitat
possibles, que no comptabilitzaran en el temps del curt.
e) Cada participant (en grup o individualment) podrà presentar una obra com a màxim.
f) Les obres es presentaran amb un breu escrit de presentació i descripció de l'obra.
g) El curt ha d'estar gravat en català o castellà.
h) Tots el vídeos s'han d'ajustar al tema exposat en el punt 4.a) d'aquestes bases.
5. Criteris de valoració
En el procés de valoració de les obres, el jurat tindrà en compte:
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El grau d'adequació a l'objectiu de la convocatòria.
la sensibilitat respecte a les discriminacions de gènere.
El tractament de l'estètica i de la corporalitat dels personatges.
El potencial de la obra com a mitjà per a la sensibilització
missatge que aporti reflexions i/o solucions positives, defugint de finals dramàtics.
l'ús del llenguatge amb perspectiva de gènere en els textos i diàlegs
l'elecció dels rols i les tipologies de personatges, en relació als estereotips de gènere.
El tractament de les identitats de gènere.
L'ús dels espais i la seva relació amb les diferencies en l'ús de la imatge corporal i les
desigualtats de gènere.
La referència implícita o explícita de comportaments respectuosos i dinàmiques igualitàries.
La qualitat tècnica de les obres audiovisuals
l'enfocament crític i la visió innovadora entorn determinats mites, com la feminitat i la
masculinitat, l'objectivització sexual de les dones...

6. Inscripcions
La inscripció s'ha d'efectuar per mitjà de la pàgina web del concurs www.sobrepantalles.net/concurs
emplenant la sol·licitud d'inscripció en línia.
El termini d'inscripció començarà a l'endemà de la publicació d'aquestes bases al taulell d'edictes
electrònic i al web del projecte Sobrepantalles,www.sobrepantalles.net/concurs, i finalitzarà el dia 1 de
maig de 2016.

7. Jurat
a) El jurat del concurs, designat a aquest efecte, està compost per representants del serveis de
Cultura, Joventut, Educació, Salut Pública i Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Granollers,
així com un referent granollerí en temes de disseny gràfic i comunicació.
b) Els membres del jurat actuaran de conformitat amb els principis d'imparcialitat, independència i
objectivitat, sense que, en cap cas, puguin intervenir en l'elaboració de les propostes que es
presentin.
c) El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs en cas que consideri que cap de les
propostes sigui prou interessant.
8. Premis
8.1. S'estableixen el premis següents (néts, exempts d'IVA):
a) Primer premi: 250€
b) Segon premi: 175€
c) Tercer premi: 125€
d) Accèssit: 50€
8.2. L'atorgament i el lliurament dels premis s'efectuarà mitjançant resolució de la regidor/a delegat/da a
partir del veredicte emès pel jurat del concurs.
8.3. El pagament del premis s'efectuarà mitjançant transferència bancària al número de compte corrent
facilitat.
9. Desenvolupament del concurs
a) Se seleccionarà, entre les obres rebudes, les que passen a la fase de concurs, atenent criteris
de qualitat, condicions tècniques i compliment de les normes de les bases.
b) Les obres participants que compleixin les normes i requisits establerts es difondran a través de la
pàgina web del concurs www.sobrepantalles.net/concurs
c) El jurat es reunirà en el termini màxim de 15 dies des de la finalització del plaç per presentar les
obres participants.
d) El jurat declararà l'obra guanyadora d'entre les propostes presentades, tenint en compte els
criteris de valoració abans exposats.
e) La decisió del jurat és inapel·lable.
f) L'Ajuntament es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas necessari.
10. Veredicte
El nom dels grup guanyadors seran publicats a la web www.sobrepantalles.net/concurs.
L'entrega de premis es realitzarà en acte públic, en una data a determinar durant la darrera setmana del
mes de maig o primera del mes de juny. Aquesta data serà publicada a la web.
11. Condicions
a) Si es detecta alguna falsedat al formulari d'inscripció, el vídeo no participarà al concurs. Les
persones autores del vídeo seran les úniques responsables del mateix, i per tant, l'Ajuntament
declinarà tota la responsabilitat legal sobre tots els treballs.

b) Les persones responsables dels participants al concurs es responsabilitzen que no hi hagi drets
a tercers per l'ús de peces musicals en les obres presentades, ni cap reclamació per drets
d'imatge de les persones que hi apareguin, i això eximeixi l'organització de qualsevol tipus de
responsabilitat
c) No s'admetran a concurs aquelles obres que incloguin elements de violació de drets d'altres
persones o institucions, drets d'autor, propietat intel·lectual i/o siguin ofensius, i/o tinguin
continguts de caràcter il·lícit, xenòfob, racista, violent, sexista, pornogràfic o atemptin contra la
dignitat de les persones.
d) D'acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, la propietat intel·lectual de les persones interessades a
participar en aquest concurs i, especialment de l'obra guanyadora pertany a l'autor o coautors. Si
bé pel fet de remetre les seves obres, els autors o coautors autoritzen a l'Ajuntament de
Granollers a utilitzar-les, explotar-les i difondre-les en activitats i de publicitat del concurs, sense
cap limitació temporal ni territorial. En cas que l’organització vulgui fer ús de les obres
presentades fora d’aquest àmbit, n’haurà de sol·licitar l’autorització a l’autor o autora. Aquest
cedeix els drets d'explotació de la mateixa amb caràcter exclusiu a l'Ajuntament de Granollers,
drets consistents en la reproducció, la comunicació i la distribució, la comunicació i la distribució
pública els quals s'exercitaran reconeixent sempre la seva autoria, excepte en cas de
manifestació en contra.
e) La participació en el concurs pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i les
obligacions que se'n deriven. L’organització es reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes
bases promocionals, i fins i tot d’anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte sempre que hi hagi
una causa justificada.
f) L’Ajuntament queda exempt de tota obligació o compensació als participants si, per causes de
força major, imperatius legals o altres criteris de l’organització, el concurs s’hagués d’anul·lar o
suspendre.
g) Seguint la filosofia crítica, reflexiva i pedagògica del concurs, és condició indispensable
l'assistència a l'acte de lliurament de premis, en el que es farà la presentació i visionat de les
obres presentades. Es comunicarà la data definitiva per correu electrònic i a la pàgina web .
h) Es reserva el dret de comunicar públicament el nom i els cognoms dels guanyadors, així com la
possibilitat d’utilitzar-ne la imatge en totes les activitats relacionades amb el premi i/o amb
finalitats promocionals o publicitàries del concurs, sense que els guanyadors tinguin dret a rebre
cap mena de contraprestació.
12. Exposició de les obres
Un cop finalitzat el concurs, totes les obres participants es difondran a través de la pàgina web del
concurs, a les xarxes socials i els canals que es considerin oportuns.
13. Protecció de Dades de Caràcter Personal
Les dades de caràcter personal seran incorporades en el fitxer automatitzat del que és titular
l'Ajuntament de Granollers, amb l'única finalitat de gestionar aquest concurs “Sobrepantalles”. Les dades
incorporades en cap moment seran cedides a cap altra entitat, sense consentiment previ del titular.
Tothom que participi al concurs presentant les obres consent expressament en el tractament de les
seves dades per a la finalitat indicada. Els participants podran en qualsevol moment exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció
de dades, adreçant-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament de Granollers indicant clarament en
l'assumpte Exercici de Drets LOPD.

Segon.- Aprovar la convocatòria de l'esmentat concurs, d’acord amb les bases establertes, amb indicació
de que el termini d'inscripció i presentació de les obres s'iniciarà l'endemà de la publicació de les
presents bases i de la convocatòria al tauler d'edictes electrònic municipal i al web del projecte
www.sobrepantalles.net/concurs, i que finalitzarà el dia 1 de maig de 2016.
Tercer.- Aprovar la dotació econòmica en concepte de premis del concurs per un import total de 600,00
€, sotmesos als impostos o retencions vigents segons llei, llevat d'exempció concedida per l'òrgan
competent de l'administració tributària, d'acord amb el detall següent:
Primer premi.- 250,00 €
Segon premi.- 175,00 €
Tercer premi.- 125,00 €
Accèssit.- 50,00 €
Quart.- Autoritzar l'esmentada despesa a càrrec de l'aplicació pressupostària J5112/31130/48100 (primer
premi i accèssit) i de l'aplicació J5201/23180/48100 (per la resta de premis), del pressupost de despesa
del servei de Salut Pública i el Centre d'Informació i Recursos per a Dones, respectivament, per al 2016.
Cinquè.- Publicar en el tauler d'edictes electrònic municipal un anunci del contingut de les presents bases
i de la convocatòria, sense perjudici de fer la difusió corresponent al web de Sobrepantalles.
Sisè.- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la
seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de
l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.”

Granollers, 21 de març de 2016
El secretari general, Alfred Lacasa Tribó

