CONSELL COMARCAL
DEL MONTSIÀ

BASES REGULADORES DEL CONCURS DEL CALENDARI MONTSIÀ JOVE 2022

1. OBJECTE
1. És objecte de les presents bases establir el procediment que ha de regir el concurs de
fotografies per al calendari Montsià Jove 2022 que editarà i distribuirà aquest Consell
Comarcal.

2. La Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil «Montsià Jove», de la qual forma part l’Oficina
Jove del Montsià, convoca per cinquè any consecutiu el concurs calendari Montsià Jove.
2. OBJECTIU I FINALITAT
1. L’objectiu principal del concurs és incentivar la participació de la joventut amb la
presentació d’un collage de sis fotografies de la temàtica proposada que transmetin valors
de respecte, d’arrelament al territori, de companyonia, de participació, diversió, vida
saludable, tradicions i cultura.
2. La finalitat del concurs és l’elaboració d’un calendari per a l’any 2022 amb les fotografies
del collage premiat.
3. PARTICIPANTS

1. El públic objectiu d’aquest concurs són les persones físiques d’edats compreses entre 14
fins a 29 anys. L’edat es comprovarà amb el Document Nacional d’Identitat. En el cas que el
guanyador sigui menor d’edat, haurà de disposar de la conformitat dels progenitors o tutors
legals.
2. És requisit per poder participar en el concurs que els candidats no tinguin deutes
pendents ni amb el Consell Comarcal del Montsià, l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària ni Tresoreria General de la Seguretat Social. A més a més, han de complir amb
els requisits fixats per la Llei General de Subvencions.

3. Els participants són els únics responsables de les imatges presentades, quedant l’entitat
organitzadora exempta de responsabilitats. A més a més, no s’acceptaran fotografies que
vulnerin la sensibilitat a tercers i que tinguin contingut, xenòfob, racista, discriminatori,
abusiu o mostren comportaments no saludables amb substàncies que generin dependència
o comportaments incívics.

4. Els participants, amb la presentació de les fotografies, declaren que disposen de les
autoritzacions dels drets que es poden veure afectats en aquestes (propietat intel·lectual o
drets d’autor, intimitat, protecció de dades i drets d’imatge). Si no es disposen, l’organització
es reserva el dret de desqualificar les imatges.

CONSELL COMARCAL
DEL MONTSIÀ

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I CRITERIS PER A LA SELECCIÓ

1. Per participar-hi cal penjar les sis fotografies a l’Instagram amb les etiquetes
#calendarijove22, #TeamMontsiaJove i @montsiajove.

2. Tema: Per 365 dies saludables al Montsià: mostra com fas salut a la comarca.
3. El teu perfil d’usuari ha de ser públic. En el cas que no sigui així, les fotografies no es
podran valorar.

4. El concurs comença el dia 1 d’octubre i acaba el dia 30 de novembre de 2021. Les
fotografies que es presentin abans o després d’aquest termini, no participaran al concurs.

5. Les fotografies s’han de fer amb un dispositiu mòbil compatible amb l’aplicació (Android o
Iphone) i pujar-les a l’Instagram utilitzant en la seva maquetació l’aplicació layout mitjançant
un collage d’un màxim de 6 fotografies. L’autor d’aquestes fotografies haurà de guardar-les
de forma individual i amb bona qualitat, ja que seran utilitzades individualment a l’hora de
maquetar el calendari. És opcional que les fotografies s’acompanyin amb una breu reflexió
descriptiva d’aquestes per tal de centrar-les amb el tema del concurs.

6. Es valorarà que les fotografies transmetin valors positius (respecte, arrelament al territori,
companyonia, participació, diversió, vida saludable, respecte a les tradicions i a la cultura) i
que mostrin com són els joves: creatius, compromesos amb la societat, saludables,
esportistes... També es valoraran la tècnica utilitzada, la composició, la il·luminació, la
coherència amb el tema, la creativitat i l’originalitat. Caldrà tenir present que les fotografies
seran emprades per a l’elaboració d’un calendari, per tant, es tindrà en compte que la figura
humana no ocupi un lloc de protagonisme, sinó que estigui integrada a l’escena.

7. La participació al concurs amb la publicació de les fotografies a Instagram amb
l’etiquetatge #calendarijove22 i #TeamMontsiaJove significa que s’accepten les bases i les
condicions d’Instagram que poden consultar-se: https://goo.gl/nYnjfs

5. JURAT
a) President: president del Consell Comarcal del Montsià o persona en qui aquest delegui.
b) Vocals: responsable polític de l’Àrea de Joventut, tècnics de la Xarxa «Montsià Jove» i
professionals de la família de les Arts Plàstiques i Disseny.

c) Secretari/a: Tècnic/a dels Serveis Comarcals de la Joventut o tècnic/a d’aquesta
corporació, sense vot.

6. PREMI
1. El premi al millor collage fotogràfic consisteix en una càmera GoPro valorada en un
màxim de 500 euros.
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2. Segons l’article 70.3 del Reglament de l’Impost sobre la Renta de les Persones
Físiques, el premi està subjecte a retenció.

3. Aquest premi s’organitza des de la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil «Montsià
Jove», integrada pels Punts d’Informació Juvenil, Oficina Comarcal de la Joventut i Oficina
Jove del Montsià amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament
de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

7. VEREDICTE

1. La decisió del jurat serà inapel·lable, la presentació de les fotografies al concurs implica
la total acceptació de totes les bases i la resolució del jurat.

2. L’anunci de la persona guanyadora del concurs es farà durant els mesos de desembre
de 2021 i gener de 2022 amb la publicació al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del
Montsià de l’acta del jurat amb el veredicte i amb la publicació del collage guanyador a les
xarxes de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Montsià.

3. En el cas que la persona guanyadora no es posés en contacte amb l’organització en el
termini de 5 dies, no podrà optar al premi i s’optarà al segon projecte més votat pel jurat.

4. La decisió del jurat podrà proposar que es declari desert el concurs, si motivadament,
cap dels collage fotogràfics presentats tingués la qualitat suficient.

5. Serà responsabilitat de les persones participants qualsevol reclamació que pugui sorgir
quant a autoria de les fotografies presentades.

6. El jurat adoptarà les decisions amb total independència atenent únicament als criteris i
requisits fixats en aquestes bases.

8. DRETS D’EXPLOTACIÓ
Tots els participants cedeixen la propietat de les fotografies que presenten al concurs i els
drets d’explotació al Consell Comarcal del Montsià i a la Xarxa de Serveis d’Informació
Juvenil «Montsià Jove» per fer-ne ús, difusió, distribució, publicació, exhibició i reproducció
amb les finalitats promocionals, que es considerin adients, de forma gratuïta i indefinida.

9. PROTECCIÓ DE DADES
El participant accepta que les dades siguin incorporades al registre de dades de la Xarxa
«Montsià Jove» propietat del Consell Comarcal del Montsià per tal de gestionar el concurs i
lliurar el premi. En qualsevol cas, es podrà accedir a aquest registre per rectificar o anul·lar
les dades facilitades, comunicant-ho per escrit al Consell Comarcal del Montsià, plaça Lluís
Companys, 1 d’Amposta.
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10. RÈGIM JURÍDIC DEL CONCURS
En allò no previst a les presents bases s’ha de procedir segons el Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector púbic i, quant a la cessió dels drets d’explotació de l’obra, s’ha de procedir segons el
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
propietat intel·lectual.

