ANUNCI
La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 28 de setembre de 2018 va
adoptar, entre d’altres, l’acord pel qual s’aproven les bases reguladores específiques i la convocatòria
per a l’any 2018 del V concurs de vídeo Generem igualtat: Violència masclista 2.0. Violència masclista
generada mitjançant Internet i xarxes socials.

2. TEMA
- El vídeo ha d’estar relacionat amb el tema següent: ” Violència masclista 2.0. Violència masclista
generada mitjançant Internet i xarxes socials ”.
- El vídeo presentat ha de ser una obra inèdita, no ha d’haver estat premiat en cap altre concurs i ha
de ser original de la persona que concursa i el presenta.
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3. PROCEDIMENT I CRITERIS DE VALORACIÓ
- La concessió s’efectua mitjançant concurrència competitiva.
- Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de
10 dies, des de la seva publicació al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, no s’han presentat
al·legacions a les mateixes.
- La selecció es farà segons com es detalla a l’apartat 4.
4. TRÀMITS I NORMES
- El vídeo s'ha de presentar junt amb la fitxa d'inscripció al concurs entre la data de publicació de les
bases i el 19 de novembre del 2018, ambdós dies inclosos, al SIAC (plaça de la Vila, 1, telèfon 93 602
21 50) de dilluns a divendres de 9 a 14h i de dilluns a dijous de 16.30 a 18.30h.
- Així mateix, també es podran presentar sol·licituds en la resta de formes i condicions que estableix
l’article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques
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- S’hi pot participar de forma individual, per parelles o en grup.
- En cas que la persona o les persones participants siguin menors d’edat, caldrà adjuntar a la fitxa
d'inscripció una autorització per poder prendre part en el concurs signada pel pare, la mare o el/la
tutor/a legal.

Data 11-10-2018

1. PARTICIPANTS
- Poden participar-hi persones entre 12 i 30 anys, nascudes entre el 1988 i el 2006. Es classificaran
en dues categories:
Joves entre 12 i 16 anys, nascuts/udes entre els anys 2006 i 2002, ambdós inclosos.
Joves entre 17 i 30 anys, nascuts/udes entre els anys 2001 i 1988, ambdós inclosos.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el dia 25 de novembre, es durà a
terme un concurs de vídeos sobre la violència masclista generada mitjançant Internet i xarxes
socials. Aquest concurs té com a finalitat promoure la igualtat i sensibilitzar contra la violència
masclista, especialment entre la gent jove. Per tant, els vídeos han de centrar-se en la denúncia i el
rebuig de la violència masclista 2.0., violència masclista generada mitjançant Internet i xarxes socials
..

B

BASES REGULADORES DEL CONCURS “VIOLÈNCIA MASCLISTA 2.0. VIOLÈNCIA MASCLISTA
GENERADA MITJANÇANT INTERNET I XARXES SOCIALS ”.

https://bop.diba.cat

A

V GENEREM IGUALTAT

- Els vídeos s’han de presentar en format digital (.avi o mp4) , ja sigui en suport CD o pendrive, o bé a
través d’una plataforma de transferència d’arxiu com WeTransfer o Dropbox. En aquest darrer cas
caldrà posar l’enllaç als arxius en la fitxa d’inscripció.

- Els vídeos premiats, un de cada categoria, passaran a ser propietat de l’Ajuntament i aquest podrà
publicar-los fent-hi constar l’autoria.
- A partir de la concessió del premis, els participants no premiats tenen el termini d’un mes per recollir
els seus treballs. A partir d’aquest temps, els treballs no recollits passaran a ser propietat de
l’Ajuntament.
5. PREMIS
- Hi haurà un premi per a la persona o les persones guanyadores de cada categoria i consistirà en un
talonari de xecs de la Unió de Botiguers de Sant Vicenç dels Horts pel valor de 150 €.

https://bop.diba.cat
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6. DISPOSICIONS ADDICIONALS
- La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
- Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases l’ha de resoldre l’Organització. Les possibles
al·legacions no suspendran la convocatòria fins a la resolució de les reclamacions corresponents.
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- El lliurament dels premis dels vídeos guanyadors de cada categoria es farà en un acte públic a
l’Espai Jove La Capella, el dia 30 de novembre de 2018, a les 17.30 hores i es publicarà a la
plataforma de la Generalitat de Catalunya e-Joventut, on es troba l’espai virtual de Recursos per a les
Polítiques de Joventut; a la web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a les xarxes socials de serveis
d’informació juvenils de Catalunya.
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- Només es permet un vot per persona i modalitat.

Data 11-10-2018

- L’elecció de l’obra guanyadora es farà mitjançant votació popular telemàtica (en línia) del 20 al 28 de
novembre de 2018, ambdós dies
inclosos. Per fer-ho, cal fer arribar la votació per a cada una de les categories, a través de l’enllaç web
www.svh.cat/decidimsvh .

A

- La durada del vídeo no pot ser superior a dos minuts.

B
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Regidora de Joventut
Yolanda Artigas Barber
Sant Vicenç dels Horts, 3 d’octubre de 2018
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