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BASES DEL  II  CONCURS PER A LA IMATGE CORPORATIVA DE LA
REGIDORIA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FELANITX

1-OBJECTE

Aquest concurs té per objecte reunir propostes que es faran servir per a
campanyes en matèria de prevenció i lluita de la violència contra les dones i
el  foment  de  la  igualtat  d’oportunitats  que  promogui  l’Ajuntament  de
Felanitx, en el marc d’actuació de les mesures de l’Eix 1 sobre la ruptura del
silenci: sensibilització i  prevenció del Pacte d’Estat contra la Violència de
Gènere, concretament la mesura vint-i-quatre desenvolupar campanyes de
prevenció i sensibilització amb missatges positius, unitaris i adaptats a les
exigències de cada moment,  implicant la  societat en conjunt i  triant els
moments més favorables per difondre’ls (...). Aquestes campanyes han de
focalitzar-se en el rebuig al  maltractador i  presentar exemples de dones
fortes i valentes, sense recórrer al clixé de les víctimes.

El concurs tindrà una modalitat única: Foment de la igualtat 

Les  propostes  a  concurs  hauran  de  contenir  imatges  o  dibuixos
acompanyats  de  missatges,  eslògans  o  lemes  positius  (tots  en  català),
implicant  a  la  societat  en  conjunt  per  cada  a  la   modalitat  esmentada
anteriorment. 

S’estableix la concessió d’un premi de 1500 euros a la millor proposta. 

Cada artista pot presentar dues propostes com a màxim. 

Les  propostes  concursants  hauran  de  ser  originals,  inèdites  i  no  poden
haver estat guardonades prèviament. Si s’hi utilitzen imatges de persones,
béns,  logotips  i  altres  tipus  d’imatges  s’haurà  de  comptar  amb  les
autoritzacions i/o permisos escaients, tant per al seu ús com per a la seva
reproducció i la seva difusió. 

Tenint  en  compte  la  Llei  de  la  propietat  intel·lectual,  tots  els  drets  de
reproducció i  difusió  de les obres guanyadores romandran per sempre a
favor de l’Ajuntament de Felanitx.

2- PARTICIPANTS

Podran participar en aquest concurs totes les persones majors d’edat. Si es
vol  presentar  una proposta  en  representació  d’un  grup,  escola  o entitat
sense  ànim  de  lucre  s’ha  de  designar  una  persona  representant  major
d’edat de l’entitat, de la qual s’han de facilitar les dades en el moment de la
inscripció, acompanyades amb les dades identificatives de l’entitat. La resta
de  condicions  de  les  bases  són  les  mateixes  que  per  a  les  persones
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individuals.

3. RECEPCIÓ DE PROPOSTES

Els  participants  hauran  de  presentar  la  següent  documentació  dins  un
sobre: 

 Full d’inscripció (annex 1)

 Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

 Breu currículum. 

 Proposta 

 Breu descripció del concepte que es vol representar. 

El termini per a la recepció de dossiers començarà el  2 de  setembre de
2020 a les 9:00h i finalitzarà el 9 d’octubre de 2020 a les 14:00h. L’entrega
dels dossiers es farà presencialment mitjançant el registre de l’Ajuntament
de Felanitx.  Degut a les circumstàncies derivades de la COVID-19 s’ha de
tenir en compte que s’haurà de demanar cita prèvia a través del web de
l’Ajuntament (https://citapreviafelanitx.intricom.es/FullWidget?Language=ca) 

4-SELECCIÓ DE LA PERSONA GUANYADORA

Una vegada  acabat  el  termini  de  presentació  de  les  propostes,  el  jurat
procedirà a la selecció de la obra guanyadora. 

El  jurat  estarà  designat  per  la  Regidoria  d’Igualtat  de  l’Ajuntament  de
Felanitx, i  la seva composició en la mesura que sigui possible serà paritària.
La composició  es farà pública a la pàgina web de l’Ajuntament abans que
acabi el termini de recepció d’obres.

Les decisions del Jurat seran inapel·lables i si es dona el cas, el premi podrà
ser declarat desert. 

El fet de presentar la proposta al Concurs per a la Imatge Corporativa de la
Regidoria  d’Igualtat  de  l’Ajuntament  de  Felanitx,  suposa  l’acceptació
d’aquestes  bases  i  la  renuncia  a  tota  reclamació  legal.  No  s’acceptaran
propostes que no s’ajustin rigorosament a aquestes bases.

La decisió del jurat es notificarà a la persona o grup de persones premiades
per telèfon abans del dia 26 d’octubre de 2020.

Per  a  més  informació:  igualtat@felanitx.org  –  tel  (+34)  971.58.26.29.
Estació Enològica, Passeig Ramon Llull nº19, 07200-Felanitx (Mallorca). 

https://citapreviafelanitx.intricom.es/FullWidget?Language=ca
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ANNEX 1.  FULL D’INSCRIPCIÓ AL  II  CONCURS PER A LA IMATGE
CORPORATIVA DE LA REGIDORIA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT
DE FELANITX

1-Dades de la persona 

Nom i cognoms

DNI núm.

Entitat  o  associació
que  representeu  (si
escau)

Data de naixement

Domicili 

Població

Telèfon

Correu electrònic

2-Dades de la proposta

Títol 

Data 

Lloc

DECLAR QUE 

1. Amb la presentació de la proposta per al Concurs per a la Imatge Corporativa de
la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Felanitx accepto les bases establertes per
a aquest concurs, així com els dictàmens i les decisions adoptades pel seu jurat.

 2.  La  proposta  que  present  al  concurs  és  inèdita  i  original,  i  disposo  de  les
autoritzacions  i  els  permisos  corresponents  i  adients  per  a  inserir  imatges  de
persones, béns, logotips i  altres a la meva obra, així  com per a reproduir-les i
difondre-les. 

3. AUTORITZ l’Ajuntament de Felanitx a facilitar al mitjans de comunicació el meu
nom i llinatges.
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SOL·LICIT:

Ésser acceptat/ada per la participació al concurs.

DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNT:

Fotocòpia del DNI,NIE o passaport.

Breu currículum

Obra 

Breu descripció obra

Signat:

Felanitx, _____de ________del 2020.


