ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES DEL CONCURS DE CARTELLS 8 DE MARÇ

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
La Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona convoca el concurs de
cartells a la millor imatge commemorativa del 8 de març, Dia de les Dones any 2019.
L’objectiu del concurs és escollir la imatge representativa de la commemoració del 8 de març al
nostre municipi. Enguany el lema que haurà de figurar serà “8 de Març, dia de les Dones:
Empoderament personal i col·lectiu”.

2. PARTICIPANTS
Hi podrà participar qualsevol persona física major de dotze anys, amb independència del lloc
de residència, de forma individual o formant equip.

3. REQUISITS
a) Els cartells han de ser originals i inèdits i no poden haver estat premiats i publicats
anteriorment.
b) Els treballs podran ser executats per mitjà de qualsevol tècnica o procediment, (aquarel·la,
fotomuntatge, etc.) sempre que siga susceptible de reproducció per mitjans digitals.
c) S’hi podran presentar tants dissenys com es vulguen, però només s’hi pot optar a un premi.
d) Les dimensions són necessàriament de DIN A3, en disposició vertical.
e) Els cartells no poden dur signatura. En el dors del cartell s’hi ha de fer constar un
pseudònim. Cal adjuntar al treball un sobre tancat en què conste el pseudònim a la banda de
fora, i a dins una fotocòpia del DNI, telèfon i adreça de correu electrònic (si en té).

4. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Els treballs es poden presentar a la Biblioteca Municipal de dilluns a divendres de 9.00 h a
13.30 h i de 16 h a 20 h o per qualsevol mitjà vàlid en dret. El correu postal serà a l’adreça
Avda. Colom,95.
El període per a presentar propostes vindrà determinat per la convocatòria d’aquestos premis.
5. COMPOSICIÓ DEL JURAT I VEREDICTE
El jurat estarà format per la Regidora de Drets Civils, l’agent d’igualtat, membres d’associacions
que treballen per la igualtat i professionals de les Belles Arts i el disseny. La seua decisió serà
inapel·lable.
Els criteris a valorar en les obres seran:
- Qualitat tècnica.

- Qualitat del contingut relacionat amb els valors de la igualtat de gènere.
El lliurament de premis es publicarà a la web de l’Ajuntament.
El jurat elaborarà una proposta que s’elevarà a la Junta de Govern Local, òrgan competent per
a la resolució del premi, ficant fi a la via administrativa, a efectes de la interposició de recursos
procedents, previst en la Lleu 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
6. PREMIS
S’hi concedeixen dos premis, l’import dels quals es trobarà subjecte a la corresponent retenció
de l’IRPF.
1r premi 300€
2n premi 150€
La persona guanyadora cedirà els drets de reproducció, comunicació i publicació a l’Ajuntament
de la Pobla de Vallbona.
Si les obres presentades no reuneixen suficient qualitat, el jurat es reserva el dret de declarar el
concurs desert.
És una condició indispensable per a rebre el premi explicar el contingut de l’obra en l’acte de
lliurament.
La participació en el concurs comporta l’acceptació i rigorós compliment de les bases.
L’organització resoldrà qualsevol detall que no estiga previst en aquestes bases.
Les obres presentades i no premiades es podran retirar durant el mes de març de 2019, al
centre social, a l’Oficina d’Atenció a la Igualtat i la Diversitat.
7. JUSTIFICACIÓ DEL PREMI
La justificació de la subvenció s'acreditarà amb el lliurament del premi a la persona beneficiària,
qui haurà de subscriure el document corresponent que contindrà, entre altres aspectes, les
seues dades personals, l'import del premi i les retencions fiscals que legalment hagen de
practicar-se.

8. COMPATIBILITATS AMB ALTRES SUBVENCIONS
D'acord amb l'article 33 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la
Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, aquestes subvencions es consideren un increment
patrimonial.

Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de
la Unió Europea o d'organismes internacionals.

9. ALTRES DISPOSICIONS

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació íntegra de les presents Bases, sent
resolta pel Jurat qualsevol dubte que sorgisca en la seua interpretació.

10. REGIMENT JURÍDIC
Els premis que es concedisquen a l'empara de les presents bases es regiran, en el que els
resulte d'aplicació, pel que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions; en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i altra normativa
aplicable.

