
EXCM. AJUNTAMENT D'ALACANT / EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
                 REGIDORIA D'IGUALTAT / CONCEJALÍA DE IGUALDAD

BASES REGULADORES  DEL II CONCURS DEL CARTELL ANUNCIADOR DEL DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 25 DE NOVEMBRE.

La  Regidoria d'Igualtat  de  l'Ajuntament  d'Alacant convoca  el  II  Concurs  del  Cartell
Anunciador del Dia Internacional contra la Violència de Gènere 25N  i fa públiques les
bases que regiran la seua convocatòria.
                                                 
Primera. Objecte.  

L'objecte de la convocatòria és apel·lar a la sensibilitat ciutadana en la lluita contra la
violència de gènere, instant-la a no mirar cap a un altre costat, desenvolupant actituds
compromeses  perquè  no  es  normalitzen  en  la  nostra  societat  les  vexacions,  les
agressions,  l'assetjament  cap a les dones o  qualsevol  forma d'expressió  de violència
contra elles.

L'obra  guanyadora  serà  la  imatge  oficial  del  Dia  Internacional  contra  la  Violència  de
Gènere i de l'agenda d'activitats i actes organitzats per la Regidoria d'Igualtat amb motiu
del 25 de Novembre de 2022. 

Segona. Publicació de la convocatòria.

Es donarà publicitat a aquestes bases en el  Tauler d’anuncis i edictes de l'Ajuntament
d'Alacant i en la pàgina web de la Regidoria d'Igualtat.

Tercera. Participants i protecció de dades.

1. Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 16 anys amb una obra,
original i inèdita, podent presentar-hi un màxim de dos treballs. En cas de majors de 16
anys i menors de 18, s'acompanyarà a la sol·licitud l'autorització de la mare, pare i/o
tutor o tutora segons l'annex II.

2. La participació en la present convocatòria implica l'absoluta conformitat i acceptació de
les bases del present concurs. 

3. La presentació dels treballs implicarà la garantia per part de qui hi participe de l'autoria
i  l'originalitat  de  l'obra  presentada,  així  com  del  caràcter  inèdit  d’aquesta  i  de  la
titularitat  en  exclusiva.  Les  persones  participants  es  comprometen  a  assumir
personalment qualsevol responsabilitat que es derivara en relació amb el compliment
de les disposicions en matèria  de propietat  intel·lectual, drets d'imatge o de qualsevol
altre  dret  sobre  els  treballs  presentats,  sent  directament  responsables  davant  de
l'Ajuntament d'Alacant i davant de tercers del que s'estableix en aquest paràgraf i en
les bases que regulen el concurs.

Important veure annex I i II. 



4. Les dades de caràcter personal  dels participants seran incorporades a un fitxer de
titularitat de l'Ajuntament d'Alacant i es tractaran de conformitat amb el que s'estableix
en la Legislació de Protecció de Dades, Reglament  (UE) 2016/679, de 27 d'abril.

Quarta. Tema i característiques tècniques.

En el cartell amb la imatge del 25N haurà de figurar de manera visible el text següent: 

 
 Día Internacional contra la Violencia de Género 25 N 
Dia Internacional contra la Violència de Gènere 25 N

La composició del cartell adoptarà format vertical ajustant-se a les mesures de 50x70 cm
sense marges. En la part inferior del cartell es deixarà un espai lliure de 4 cm, per a
incloure  posteriorment  l'escut  de  l'Ajuntament  d'Alacant  i  el  logotip  de  la  Regidoria
d'Igualtat, que es proporcionarà una vegada resolt el concurs a la persona guanyadora
d’aquest per a incloure'l en el treball guanyador.

El cartell podrà ser executat mitjançant qualsevol tècnica o procediment, sempre que siga
susceptible  de reproducció  per mitjans tècnics viables.  No podrà anar signat per la
persona autora i es presentarà en format digital amb les característiques següents:  

- Grandària 50 x 70 cm
- Resolució 300 ppp
- Format JPG o BMP

* Quedaran excloses aquelles proposicions que no s'atinguen a l'especificat
en aquesta base.

Cinquena. Presentació de les obres.

1. Les  persones  interessades  podran  participar  en  el  concurs  presentant  les  seues
proposicions per correu electrònic a l’adreça següent:
concursocarteles  25  n  @alicante.es  indicant  en  l'assumpte  II  Concurs  del  Cartell
Anunciador del Dia Internacional contra la Violència de Gènere  ,   juntament amb la
documentació que es detalla a continuació.

Les proposicions que presenten les persones participants hauran de contenir un lema
relacionat amb el sentit del 25N.

2. Documentació a presentar:

En un sol correu electrònic amb dos fitxers independents la següent documentació
(grandària màxima dels fitxers 25MB), podent  usar programari de compressió com
7zip, WinZIP i WinRAR:

En un primer fitxer, anomenat “DOC-1 + lema de l'obra”, s'hi inclourà:

- Arxiu amb l’obra, que es lliurarà en arxiu JPG o BMP, d’acord amb la base quarta de
les presents bases.

- Arxiu  amb  la  memòria  explicativa  de  les  característiques  tècniques,  artístiques  i
conceptuals del cartell en format pdf.



L'arxiu  s’anomenarà  amb  el  lema  de  l'obra,  de  manera  que  no  en  siga
identificable l’autoria.

En un segon fitxer independent, anomenat “DOC-2 + lema de l'obra”, s'hi inclourà:

- Arxiu incorporant la sol·licitud de participació i declaració responsable emplenada i

signada, d’acord amb l'annex I, en format pdf.

- Arxiu  amb  la  fotocòpia  del  DNI,  NIE  o  passaport,  segons  siga  procedent,  en
qualsevol format d'imatge o pdf.
      

Si la persona participant és menor d'edat, a més:
      

- Arxiu amb l'autorització de la mare, pare i/o tutor o tutora emplenada i  signada,
d’acord amb l'annex II, en format pdf.

- Arxiu amb la fotocòpia del DNI, NIE o passaport segons siga procedent de la mare,
pare i/o tutor o tutora en qualsevol format d'imatge o pdf.

      
L'arxiu  s’anomenarà  amb  el  lema  de  l'obra,  de  manera  que  no  en  siga
identificable l’autoria.   

    
  
3. Les  obres  es  consideraran  presentades  quan  la  Regidoria  d'Igualtat  confirme  la

recepció  de la  documentació.  Si  se  n’observara  la  falta  a presentar  d’una part,  es
requerirà la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, n’esmene la falta
amb indicació que, si així no ho fera, se la tindrà per desistida de la seua petició.

La falta de la signatura en la sol·licitud de participació i declaració responsable, així
com la falta de l'arxiu amb l'obra no serà corregible.

Les  bases  i  els  annexos  a  emplenar  es  poden  descarregar  a  través  del  Tauler
d'anuncis  i  edictes  de  l'Ajuntament  d'Alacant  i  en  la  pàgina  web  de  la  Regidoria
d'Igualtat.

En  cas  de  dubte,  poden  escriure'ns  a  la  següent  adreça  de  correu  electrònic:
concursocarteles  25  n  @alicante.es  

També poden telefonar al número de telèfon: 965 293 587.

Sisena. Termini de presentació.

El termini de presentació dels treballs s'iniciarà l'endemà de la publicació de les bases en el
Tauler d'anuncis i edictes de l'Ajuntament d'Alacant i en la pàgina web de la Regidoria
d'Igualtat, finalitzant el dia 12 d'agost de 2022 a les 12.00h.

Una vegada tancat el termini de presentació de la documentació requerida, la Regidoria
d'Igualtat  publicarà un anunci  en el  Tauler  d'anuncis i  edictes de l'Ajuntament  i  en la
pàgina web de la Regidoria amb la llista de les persones admeses i excloses del concurs.



Setena. Presentació i difusió.

La presentació de la imatge guanyadora  es realitzarà  en un acte públic organitzat per la
Regidoria d'Igualtat. 

Huitena. Obra guanyadora.

La persona autora de l'obra guanyadora:

- Cedeix  els  drets  materials  sense  cap  contraprestació  econòmica  a  favor  de
l'Ajuntament  d'Alacant  per  a  la  reproducció,  publicació,  distribució,  exhibició,
divulgació, transformació, comunicació pública i posada a la disposició del públic en
qualsevol  suport  i  plataforma,  quedant  aquest  autoritzat  per  a  editar  el  cartell
guanyador  en  qualsevol  altre  format  a  l'efecte  de  difusió  i  publicitat  de  la
commemoració del 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

La persona autora de l'obra guanyadora:

- Podrà  fer  l'ús  que  estime  oportú  de  l'obra,  sempre  que  faça  constar  la  llegenda
següent: “II Concurs del Cartell Anunciador del Dia Internacional contra la Violència de
Gènere 25N”.

Novena. Obres no guanyadores.

Les obres no guanyadores, transcorreguts quinze dies des de la resolució del concurs,
seran destruïdes sense més tràmits.

Desena. Jurat.

1. Per a la resolució del concurs es constituirà un jurat nomenat per la regidora delegada
d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alacant que n’actuarà com a presidenta i estarà  integrat
per: 

Presidenta: 
- Regidora delegada d'Igualtat o persona en qui delegue.

Vocals:

- Cap de Departament d'Igualtat o persona en qui delegue.
- Cap del Departament de Joventut o persona en qui delegue.
- Tècnic mitjà del Servei d'Immigració, Cooperació i Voluntariat o persona en qui

delegue.
- Tècnica de Gestió del Servei de Cultura o persona en qui delegue.

Secretaria: 

- Tècnica de Gestió del Departament d'Igualtat o persona en qui delegue. 

Les persones components del jurat tindran veu i vot, excepte la secretària que tan sols
tindrà veu.



2. Les deliberacions del jurat seran secretes.

3. La presidenta podrà considerar vàlidament constituït el jurat quan hi assistisquen més
de la meitat dels seus components. 

4. El concurs podrà ser declarat desert pel jurat, quan considere que cap dels treballs
presentats assoleix el nivell mínim de qualitat.

5. El jurat queda facultat per a resoldre qualsevol incidència que puga presentar-se en el
transcurs de les deliberacions. La resolució s'adoptarà per majoria simple.

6. La secretària, una vegada adoptada la decisió del jurat, revelarà l'autoria del treball
que resulte guanyador.

7. La resolució del concurs es farà pública en la pàgina web de la Regidoria d'Igualtat i en
el Tauler d'anuncis i edictes de l'Ajuntament d'Alacant.

Onzena. Criteris de valoració.                                         

El jurat, en formular la seua proposta, valorarà les obres segons els criteris següents:

- Originalitat dels treballs.
- Qualitat tècnica dels treballs.
- Capacitat de transmetre el significat del 25 de Novembre i els seus valors.
- Qualitat artística dels treballs.

Dotzena. Causes de desqualificació.

Seran causes de desqualificació dels treballs les següents:

• L'existència d'alguna mena de marca, petjada o qualsevol altre element sobre el
treball que permeta la identificació de la persona participant.

• La presentació d'un treball que no siga original i inèdit.
     
Tretzena. Norma final. 

En aquells aspectes que no queden contemplats en les presents bases, el jurat queda
facultat per a la seua resolució, així com en relació a qüestions incidentals que puguen
suscitar-se en el desenvolupament del concurs, incloses les reclamacions que pogueren
plantejar-se.

Les decisions del jurat seran inapel·lables.
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ANNEX I               SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Sra. / Sr. _____________________________________________________________________ amb 

DNI / NIE/ passaport _____________ adreça_______________________________________ 

telèfon___________________correu electrònic__________________________________ en nom 
propi, sota la meua responsabilitat,

DECLARE

Primer.- Que conec les bases del “II Concurs del Cartell Anunciador del Dia Internacional contra la
Violència de Gènere 25 de Novembre” i faig constar la meua absoluta conformitat i acceptació de
les bases del concurs, per la qual cosa manifeste:

Segon.- Que  presente proposta per a la participació en el “II Concurs del Cartell Anunciador del Dia
Internacional contra la Violència de Gènere 25 de Novembre”.

Tercer.- Que sóc l’autor o autora del treball que acompanye a aquesta proposta, i tinc tots els drets
intel·lectuals sobre aquest, que és original i inèdit, no havent sigut utilitzat en cap altre concurs, ni
íntegrament ni en part.

Quart.-  Que  el  treball  que  es  lliura  amb  la  present  proposició  té  com  a  lema:
__________________________________________________________________________

Cinqué.- Que acompanye a aquesta proposició els següents elements i documentació, d’acord amb la
base cinquena de la convocatòria: 
En un ÚNIC correu electrònic amb dos fitxers (capacitat màxima 25Mb)
Fitxer independent anomenat “DOC-1+ lema de l'obra”, que conté:

- Arxiu jpg o bmp del treball, d’acord amb la base quarta de les presents bases.  
- Arxiu amb la memòria explicativa de les característiques tècniques, artístiques i conceptuals

del cartell.

Fitxer independent anomenat “DOC-2+ lema de l'obra”, que conté:
-  Arxiu amb Annex I emplenat i signat.
-  Arxiu amb fotocòpia del DNI/NIE o passaport de la persona participant.

Per al cas de menors, a més:
-  Arxiu amb Annex II emplenat i signat.
- Arxiu amb la fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la mare, pare i/tutor o tutora.

I per deixar-ne constància i que faça efecte davant la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alacant,
signe la present declaració  _____________, _____de______________de 2022. 

Signat:_________________________.

De conformitat en la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades de
caràcter personal que acompanyen les obres seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la
finalitat d'identificar-ne l’autor o autora. S'informa que les llistes dels participants i del guanyador es publicaran en la pàgina web
www.alicante.es i, en el seu cas, en diferents mitjans de comunicació. La base jurídica del tractament és el consentiment. No se
cediran aquestes dades a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes, i es conservaran durant el temps necessari
per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que se’n pogueren derivar.
Mitjançant  instància  dirigida a  l'Ajuntament  d'Alacant  es  podrà exercir  els  drets  accés,  rectificació  i  supressió  o  la  limitació  del
tractament de les seus dades, portabilitat i oposició al seu tractament. També té dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment
prestat per a tractar les seues dades, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. 
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ANNEX II  
             
AUTORITZACIÓ DE MENORS 

Sra. / Sr. ____________________________________________________________________

amb DNI / NIE o passaport  núm. __________________com a mare, pare i/o tutor o tutora  legal

de _______________________________________________________________________

AUTORITZE el  meu  fill  o  filla  a  participar  en  el  “II  Concurs  del  Cartell  Anunciador  del  Dia

Internacional  contra  la  Violència  de  Gènere  25  de  Novembre”,  organitzat  per  la  Regidoria

d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alacant. 

Signat: __________________________

Alacant ____ de ______________ de 2022. 

* Nota: imprescindible adjuntar fotocòpia del DNI / NIE o passaport.

De conformitat en la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades de
caràcter personal que acompanyen les obres seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la
finalitat d'identificar-ne l’autor o autora. S'informa que les llistes dels participants i del guanyador es publicaran en la pàgina web

www.alicante.es i, en el seu cas, en diferents mitjans de comunicació. La base jurídica del tractament és el consentiment. No se

cediran aquestes dades a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes, i es conservaran durant el temps necessari
per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que se’n pogueren derivar.
Mitjançant  instància  dirigida a l'Ajuntament  d'Alacant,  es  podrà  exercir  els  drets  accés,  rectificació i  supressió o  la limitació del
tractament de les seues dades, portabilitat i oposició al seu tractament. També té dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment
prestat per a tractar les seues dades, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. 


