
BASES 
VII CONCURS DE CARTELLS: «25 DE NOVEMBRE. DIA INTERNACIONAL 

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE»
La Regidoria de la Dona i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Mislata convoca el  CONCURS DE CARTELLS en la seua sèptima edició. El concurs es convoca per a fomentar la sensibilització, reflexió, informació i denúncia enfront de qualsevol acte de violència cap a les dones.
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
1. És objecte d'esta convocatòria visibilitzar i denunciar qualsevol acte violent que s'exercisca cap a les dones. Se seleccionarà la imatge que identificarà tots els actes commemoratius de les Jornades contra la Violència de Gènere del 2016 que s'organitzen per la Regidoria de la Dona i Polítiques d'Igualtat en col·laboració amb les associacions de dones del municipi. 
2. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
La quantia total màxima destinada als premis convocats ascendix a 850 euros, que s'imputaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3272.481. 

3. PREMI I MENCIÓ
5.1 S'entregarà un premi únic de 400€ a la persona guanyadora, al qual podran optar totes i tots els participants, independentment del seu lloc de residència o naixement. 
5.2 Al seu torn, s'establix una menció honorífica, d'un import  de 450€, destinada a destacar la millor proposta elaborada per una dona o un home participant nascuts o residents a Mislata. 
5.3 Els premis no podran coincidir en la mateixa persona i no es podran presentar els guanyadors o les guanyadores de les dos últimes edicions d'este concurs.  L'import dels premis estarà subjecte a les retencions legals establides.
5.4 Amb la menció local i, si és el cas, amb el premi, si la menció local quedara deserta, es realitzarà la campanya de comunicació i difusió de les jornades municipals contra la violència de gènere.
5.5 Les persones premiades podran firmar les seues obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
4. PARTICIPANTS
4.1 Podran participar en esta convocatòria tota persona major d'edat que ho desitge, sense importar la seua nacionalitat o el lloc de residència.
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4.2 Queden exclosos de participar aquells artistes, autors/es d'obres guanyadores en anteriors edicions d'este concurs.4.3 No podran participar en el concurs les persones que, complint els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de beneficiàries o beneficiaris que establix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.4.4 Les persones participants es comprometen a complir les bases que regixen este concurs.4.5 A fi d'acreditar els requisits anteriors, les persones que participen en la convocatòria hauran de presentar la documentació i la declaració responsable exigida per la base cinc i segons el model de l'annex. 
La presentació d'un treball al concurs implicarà la garantia per part de qui participe de l'autoria i l'originalitat de l'obra hi presentada, així com del seu caràcter inèdit i de la titularitat en exclusiva i sense càrrega ni limitació alguna de tots els drets d'explotació sobre l'obra i enfront de terceres persones.

5. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA
5.1 Cada participant podrà presentar un cartell com a màxim.
5.2 Les obres presentades seran originals i inèdites.
5.3 Les obres seran anònimes i s'entregaran acompanyades de la fitxa d'inscripció adjunta degudament emplenada. 
5.4 Cada persona concursant haurà d'entregar també de forma obligatòria en un sobre tancat, en l'exterior del qual haurà de constar el lema o pseudònim i si opta a la menció local i en l'interior del sobre:a) La declaració d'autoria degudament emplenada i firmada, una fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en un foli les seues dades personals (el nom i cognoms, l'adreça postal, l'adreça de correu electrònic i el telèfon de contacte, juntament amb el lema o pseudònim).b) Declaració degudament firmada que inclourà el text següent:“Per la present declare responsablement no incórrer en causa de prohibició alguna de les establides en l'article 13, paràgrafs 2 i 3, de la Llei 38/2003, General de Subvencions, per a obtindre la condició de persona beneficiària del premi”.
5.5 La tècnica o l'estil seran lliures, sempre que possibiliten la reproducció del treball en format cartell. En cap cas s'admetran propostes que facen ús d'imatges o fotografies que siguen denigrants per a la figura de la dona.
5.6 El tema serà lliure, sempre que siga representatiu i estiga relacionat amb la data que es commemora i els objectius que comporta, especificats en l'objecte de la convocatòria.
5.7 Els cartells han de tindre una composició que adopte el format vertical 
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amb unes dimensions de 50 x 70cm i han de presentar-se en suport informàtic (format obert i editable jpg, gif, pdf, psde o tif en qualitat 300ppp) i una impressió a color de l'obra. 
5.8 En els cartells haurà de constar de manera destacada el text següent (que haurà d'estar escrit en valencià i sense cap falta d'ortografia):
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
25 DE NOVEMBRE DE 2016
AJUNTAMENT DE MISLATA
REGIDORIA DE LA DONA I POLÍTIQUES D'IGUALTAT
5.9 Hauran de tindre en compte en la composició l'espai perquè aparega l'escut de l'Ajuntament de Mislata.
5.10 L'Ajuntament de Mislata es reserva el dret d'incloure qualsevol altre logotip addicional al cartell amb l'autorització de la Regidoria de la Dona i Polítiques d'Igualtat.
5.11 La corporació es reserva el dret d'adaptar la imatge del cartell a qualsevol altre format (MUPI,  pancarta, postal, fullet informatiu etc.).

6. INSCRIPCIONS
6. 1  El termini de presentació de les obres, juntament amb  la documentació requerida en les Bases, serà des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València fins al 25 d'octubre de 2016.
6.2 Els cartells s'han de presentar sense firmar. En el dors del sobre ha de constar un lema o pseudònim.
6.3 Les obres es presentaran personalment a la CASA DE LA DONA DE MISLATA (C/ Miguel Hernández, 5), de dilluns a divendres, de 9 a 14h i de 16 a 20.30h. NO S'ADMETRÀ CAP OBRA ENTREGADA FORA DEL TERMINI ESTABLIT.
Per cada entrega s'expedirà un rebut, en què es farà constar el número d'orde, la data de recepció i el període d'exposició si es realitza.
6.4 També es podran presentar obres amb els ports pagats en esta mateixa adreça, sempre que la seua entrega siga en el termini d'admissió. 
7. JURAT
7.1 El jurat estarà format per: la cap de secció de Dona, per una persona 
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experta en l'àmbit de la Dona i una tercera de l'àmbit de l'art o de la il·lustració gràfica i presidit per la regidora de Polítiques d'Igualtat i Dona o persona en qui delegue. Actuarà com a secretària, amb veu però sense vot, la tècnica de la Dona de l'Ajuntament de Mislata.
7.2. Actuarà com òrgan instructor del procediment la tècnica de la Dona de l'Ajuntament de Mislata.
7.3. El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol qüestió no prevista en estes bases.   
7.4. El jurat actuarà com a òrgan col·legiat als efectes d'elevar un informe, que s'elevarà a l'òrgan instructor. Una vegada realitzada la valoració de l'informe corresponent, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució degudament motivada. La proposta de resolució serà elevada a l'òrgan competent que resoldrà el procediment. Resolució que serà inapel·lable.   
7.5. Qualsevol dels premis establits podrà quedar desert, en el cas de considerar que cap dels treballs presentats reunix mèrits suficients per a ser premiats.
7.6. El jurat, per a formular la proposta de concessió de premis, haurà de valorar, a més de la concepció, la qualitat gràfica, plàstica, l'eficàcia comunicadora o informativa i les condicions de reproducció.
7.7. La publicació de l'acta del concurs és farà pública el 28 d'octubre de 2016.

8. ENTREGA DE PREMOS
8.1 Cada participant premiat serà convocat a l'acte públic d'entrega de premis que tindrà lloc en la Casa de la Dona de Mislata en les “XII Jornades contra la Violència de Gènere”.  
8.2 S'enviarà comunicat de premsa amb la informació i és farà públic en la web municipal, en el facebook de la Casa de la Dona i en qualsevol mitjà de difusió que és considere oportú. 

9. DRETS
El cartell guanyador del premi i la menció quedaran en propietat de l'Ajuntament de Mislata. Els autors-es cediran gratuïtament tots els drets d'explotació amb caràcter exclusiu de l'obra que la Llei de Propietat Intel·lectual reconeix als autor/es sense el perjuí dels drets morals que els corresponguen.

10. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
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10.1 Amb les obres seleccionades pel jurat és podrà celebrar una exposició a la Casa de la  Dona durant les XII  Jornades contra la Violència de Gènere. 
10.2 Les obres exposades no podran ser retirades fins que és clausure l'exposició.
10.3 LEs obres no premiades seran retirades pels seus autors-es, o per persones degudament autoritzades, aportant els rebuts a què és referix la base 4a a la Casa de la  Dona, en el termini de 30 dies a comptar des del següent al del tancament de l'exposició, o la finalització de les jornades de violència, transcorreguts els quals, s'entendrà que se cedix a l'Ajuntament la seua propietat, podent este donar-li la destinació convenient.
L'Ajuntament no es responsabilitza dels costos que comporte la retirada dels cartells.
l'Ajuntament no serà responsable per cap causa de la pèrdua, deteriorament,  etc. de les obres presentades al concurs durant el seu termini de duració, no subscrivint-se pòlissa d'assegurança que cobrisca els possibles desperfectes.
10.4 Serà responsabilitat dels i de les cartellistes qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb l'autoria del cartell i el seu possible plagi.

ANNEX 
DECLARACIÓ D'AUTORIA VI CONCURS DE CARTELLS:“25 DE NOVEMBRE. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE”
(Omplir en lletres majúscules, firmar i introduir en el sobre tancat)
Sr./Sra.                                                                                                                    amb DNI/NIE/Passaport                                                     nascut a (ciutat i país d'origen)                                                             i resident a la ciutat de                                            , amb adreça postal en                                   CP, ( als efectes de notificacions), amb número de telèfon                                                    i la següent adreça de correu 
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electrònic                         
DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT: que desitge participar en el VII CONCURS DE CARTELLS organitzat per la Regidoria de la Dona i Polítiques d'Igualtat amb el treball titulat.
PRIMER. Que garantisc l'autoria i originalitat d'este treball, i que no és còpia ni modificació de cap altre, ni correspon a un autor/a fallit/a.
SEGON. Que sóc titular de tots els drets d'autor del treball i que es troba lliure de càrregues i/o limitacions als drets d'explotació.
TERCER. Que si el treball resulta premiat, cedisc a l'Ajuntament de Mislata els seus drets de publicació, edició i difusió.
QUART. Que per la present accepte la totalitat de les bases del concurs. Declare responsablement no incórrer en causa de prohibició alguna de les establides en l'article 13 paràgrafs 2 i 3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, per a obtindre la condició de persona beneficiària del premi, així com la resta de la legislació aplicable.

A                                                     ,       de                                 2016

Firma de l'autor/a 
VII CONCURS DE CARTELLS:

“25 DE NOVEMBRE. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE”.

INSCRIPCIÓ (a omplir per la Regidoria)

NÚM. PARTICIPANT

EXPOSA

Que en data..............................................presente cartell com a 
participant del VII CONCURS DE CARTELLS que organitza la Regidoria 
de la Dona i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Mislata. La 
participació en el concurs implicarà la seua acceptació. 
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FIRMAT
⦁ RELACIÓ DE MATERIAL QUE S'ADJUNTA A LA PRESENT SOL·
LICITUD

⦁ Obra en format digital i una còpia en color⦁ Declaració d'autoria⦁ Dades personals (nom, cognoms, adreça postal i correu electrònic i el 
telèfon de contacte)⦁ Fotocòpia del DNI/NIE o passaport
Mislata,      de                2016
HE REBUT

AJUNTAMENT DE MISLATA
REGIDORIA DE LA DONA I POLÍTIQUES D'IGUALTAT
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