Ref.: 2019/2244/20 - Aprovació Acord JGL 6-3-2020 Bases Concurs de Fotografia Amateur de
Medi Ambient 2020

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per
Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 9 d’abril de 2021.

«
El Tinent d’Alcalde de Polítiques Mediambientals i Comunitàries,
Proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:
Ref.: Exp. 20/2019 Aprovació bases XVII Concurs Fotogràfic Amateur Medi Ambient 2020

Vist que el XVII Concurs de Fotografia Amateur de Medi Ambient no s’ha dut a
terme per la situació d’emergència sanitària que estem patint des del març de 2020.
Vist l’informe del tècnic de Medi Ambient de data 16 de març de 2021.
Atès que encara es manté la voluntat i l’interès de portar-ho a terme.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 2497/2019 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de Polítiques
Mediambientals i Comunitàries, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de les bases del XVII Concurs de Fotografia
Amateur de Medi Ambient i la seva convocatòria, aprovades per la Junta de Govern Local en
sessió de data amb data 6 de març de 2020, el text literal definitiu del qual figura al final del
present acord, en els següents termes:
A l’apartat FORMA DE PRESENTACIÓ:




On diu “#HumansPerNatura2020” ha de dir “#HumansPerNatura2021”.
On diu “s’acabarà el dilluns 28 de maig de 2020” ha de dir “s’acabarà el dilluns 28
de juny de 2021”

A l’apartat JURAT:



On diu “David Calabuig, Tècnic de Medi Ambient” ha de dir “David Calabuig. Cap
de l’Àrea de Medi Ambient”.
On diu “Virgínia Vallvè. Cap del departament d’Estudis i Activitats Ambientals” ha de
dir “Virgínia Vallvè. Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals”.

A l’apartat VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS


On diu “El divendres 5 de juny de 2020 a les 19 hores a la sala Raimón Llort de la
Biblioteca Central (C. Mossèn Andreu, 15)” ha de dir “El veredicte es comunicarà el
dimecres 30 de juny a tots els participants a través dels seus correus electrònics”.

L’apartat “EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES” s’ha d’eliminar íntegrament.
Segon.- Sotmetre les bases a informació pública per un termini de 20 dies,
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i la web municipal, i fer referència de l’anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Difondre el contingut d’aquestes bases a través dels mitjans de
comunicació locals, la Base de Dades Nacional de Subvencions i la Seu Electrònica municipal.
Quart.- Autoritzar la despesa de 1.600,00 euros amb càrrec a la partida
pressupostària 0556 1700A 4800000 Premis Medi Ambient, per a l’exercici 2021.
Text bases concurs de fotografia amateur de Medi Ambient:

“BASES DEL XVII CONCURS DE FOTOGRAFIA AMATEUR DE MEDI AMBIENT
Cornellà de Llobregat 2021

TEMA DEL CONCURS
El tema del concurs és “HUMANS PER NATURA”. L’objectiu d’aquest títol és fotografiar
qualsevol bona conducta humana en diferents aspectes ambientals com, per exemple: el
respecte pel nostre entorn natural, l’estalvi del consum d’aigua o energia, la prevenció de
residus i recollida selectiva, la mobilitat sostenible, l’educació ambiental, etc.
PARTICIPANTS

Qualsevol persona que no sigui professional de la fotografia ni membre del Jurat d’aquest
concurs. Es defineix com a no professional aquella persona que no tingui una qualificació
professional com que no treballi en el sector de la fotografia
En el cas que un menor d’edat esdevingui guanyador, un representant o tutor legal major
d’edat haurà d’acompanyar-lo a recollir els premis i hauran d’acceptar qualsevol restricció
que es puguin fer en els premis encara que no s’hagi indicat prèviament.
OBRES
Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no podran haver estat difoses prèviament a
través de cap mitjà o canal (Internet, sales d'exposicions, etc.).
Aquestes fotos no hauran d’ incloure cap menció o reproducció de la imatge, nom, marca o
altres signes distintius de tercers, ni obres creades per tercers, llevat que els participants
disposin de les corresponents autoritzacions, llicències o permisos amb amplitud suficient.
Les fotografies que puguin vulnerar drets personals o que puguin resultar ofensives, violentes,
incendiàries, difamatòries o discriminatòries seran desqualificades. Així mateix, l’organització
es reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi
criteri.
FORMA DE PRESENTACIÓ
Per tal de poder participar en el concurs, s’haurà de tenir un compte a Instagram o a
Facebook amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquestes xarxes.
Les persones participants hauran de posar un títol a la fotografia, etiquetar la fotografia amb
#HumansPerNatura2021, ubicar-la geogràficament, afegir una breu descripció per facilitar
la seva interpretació i publicar-la a la xarxes Instagram o Facebook mitjançant el seu usuari.
També s’han d’enviar en digital a medi_ambient@aj-cornella.cat en format jpg i resolució
mínima de 300 ppi i amb un mida menor de 5 Mb.
Tantmateix, els candidats han de presentar una declaració jurada degudament
cumplimentada, que haurà d’enviar-se al correu: medi_ambient@aj-cornella.cat, amb la
finalitat d’acreditar la condició d’amateur tal i com es defineix en el punt de Participants. El
formulari de la declaració jurada s’adjuntarà a les Bases que es publicaran segons la
legislació vigent i en base als principis de publicitat i transparència de l’activitat de
l’Administració Pública.
El període de presentació de fotografies s’iniciarà el mateix dia de la publicació d’aquestes
bases al BOP de Barcelona i s’acabarà el dilluns 28 de juny de 2021.
TÈCNICA
Podran presentar-se fotografies en color, en blanc i negre (monocromia) o virades. No
s’admetrà cap fotografia que distorsioni la realitat. En cap cas s’acceptaran collages, canvis
de lloc, clonatges, muntatges i/o fotografies pintades o manipulades digitalment que alterin el
contingut de les imatges. No es permetrà manipulació llevat del canvi de mida, retall,
il·luminació o enfosquiment selectiu i la restauració del color original de l’escena. Tampoc es
podrà aplicar cap filtre d’efectes especials.
CRITERIS DE SELECCIÓ
Es valorarà la qualitat tècnica, correcció́ de la composició, harmonia dels colors, originalitat,
atractiu de la imatge exposada i que sigui representativa dels ambients de Cornellà.

JURAT
El Jurat està integrat per les següents persones:
 El president serà el Tinent d’Alcalde i Regidor de Polítiques Mediambientals i
Comunitàries
 La secretària del Jurat serà la Secretària General de l’ajuntament o persona en qui
delegui.
 David Calabuig, Cap de l’Àrea de Medi Ambient
 Penélope Cañizares. Tècnica de Cultura i Arts Visuals
 Virgínia Vallvè. Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals
A més també hi formaran part només amb funcions estrictes de confiança i assessorament
especial els següents experts en fotografia:
· Josep Escalé. Guanyador de l’edició anterior del Concurs
· Luisa Silva. Fotògrafa
· Miguel Ángel Tabernero. Fotoperiodista
· Antonio Moreno. Fotoperiodista
· Joaquín Alcázar. Fotògraf
DIFUSIÓ I DRETS D’AUTOR
Les obres fotogràfiques realitzades i presentades són propietat dels seus autors. En participar
en el XVII Concurs de Fotografia Amateur de Medi Ambient, l’autor autoritza a l’Ajuntament
de Cornellà de Llobregat a reproduir, publicar i comunicar al públic i, per qualsevol mètode,
les fotografies seleccionades per a la realització d’exposicions, per a la possible publicació
d’un calendari, així com per a la difusió i promoció relacionada amb el certamen. Per a
qualsevol altre possible ús comercial que es pogués donar, l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat contactaria amb l’autor de l’obra fotogràfica per acordar les condicions de l’ús.
PREMIS I RECONEIXEMENTS
1r. Premi: 550 euros
2n. Premi: 400 euros
3r. Premi: 275 euros
4t Premi 175 euros
5è Premi: 125 euros
6è Premi 75 euros
Als premis d’import superior a 300 euros se’ls practicarà la retenció d’IRPF que
correspongui. Poden haver-hi mencions especials sense dotació econòmica. Els premis podran
ser declarats deserts pel Jurat. Es lliurarà a tots els participants un diploma acreditatiu de la
seva participació en el concurs.
VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS
El veredicte es comunicarà el dimecres 30 de juny a tots els participants a través dels seus
correus electrònics. La decisió del Jurat es considerarà inapel·lable.
PUBLICITAT

Aquestes bases es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu
Electrònica i es sotmetran a informació pública per un període de 20 dies al taulell d’anuncis
de la corporació i al BOP, fent-se referència d’aquest anunci al DOGC.
CONVOCATÒRIA
Amb l’aprovació d’aquestes bases s’aprovarà automàticament la convocatòria del concurs.
PROTECCIÓ DE DADES
L’ajuntament de Cornellà respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, i el Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. Les persones
participants en el concurs, pel fet de participar, consenten que les seves dades siguin
incorporades al fitxer de dades del qual és titular l’ajuntament de Cornellà, plaça de
l’Església, 1 de Cornellà de Llobregat. Les dades només podran ser utilitzades per gestionar el
concurs.
ALTRES CONDICIONS
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. El Departament de
Medi Ambient de l’Ajuntament i el Jurat del concurs atendran les reclamacions i/o
suggeriments, així com qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases.

»

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

