
         AJUNTAMENT DE VALLS

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS DE FOTOGRAFIA EN EL MARC DE LA CAMPANYA
“VALLS  MILLORA.  TRIA BÉ,  NO COSTA GENS” PER AL  FOMENT DE LA PREVENCIÓ DE
RESIDUS,  MILLORA  DE  LA  RECOLLIDA  SELECTIVA  I  PROMOCIÓ  DELS  VALORS  I
COMPORTAMENTS CÍVICS A LA VIA PÚBLICA.

Primera. OBJECTE

Aquestes bases tenen per objecte definir un concurs de fotografia en el marc de la campanya “Valls
Millora. Tria bé, no costa gens”, que té com a principals objectius fomentar la prevenció de residus,
millorar la recollida selectiva i promoure els valors i comportaments cívics a la via pública, i fixar els
criteris de participació i el procediment per a l'atorgament dels premis.

Segona.  TEMA DEL CONCURS

El  tema  de  les  fotografies  ha  de  posar  en  relleu,  amb  una  visió  en  positiu,  els  valors  cívics  i
convivència  ciutadana  a  la  nostra  ciutat,  la  neteja,  la  reducció  de  la  generació  de  residus,  la
participació a la recollida selectiva, etc. A mode d'exemple, poden estar relacionades amb temes com
la utilització de les cartelleres municipals, dels contenidors de recollida selectiva de residus, de la
deixalleria, de les papereres, amb la correcta tinença d’animals, amb els parcs i espais enjardinats o
altres indrets de la via pública, amb propostes pràctiques per a la reducció de la generació de residus,
etc.

Les fotografies han d’haver estat preses al terme municipal de Valls i han de ser recents (preses al
2015).

Les  imatges  presentades han  de  ser  originals  i  propietat  del  participant  i  no  poden haver  estat
premiades en cap altre concurs. 

L’organització podrà deixar fora de concurs aquelles imatges que no responguin a la temàtica de la
convocatòria o que no s'ajustin a la resta de requisits.

Tercera. FORMAT

Les  imatges  participants  poden  ser  preses  amb  qualsevol  dispositiu:  càmera  digital,  càmera
analògica, telèfon mòbil, etc. 

Les fotografies s'han de presentar en format JPG i amb una resolució mínima de 300 ppp. D'acord
amb l'objectiu  de prevenció  de residus de la  campanya “Valls  Millora”,  no s'admetran fotografies
impreses en paper.

En el nom de l’arxiu ha de constar en primer lloc el pseudònim de l’autor, i en segon lloc i després
d’un guió baix, el títol de la foto.

Quarta. PARTICIPANTS 

Tots els afeccionats o professionals de la fotografia que ho desitgin,  que siguin majors d'edat, amb
l'excepció d'aquells que formin part del jurat del concurs i els seus parents de fins a segon grau en
línia de consanguinitat o afinitat.

Un mateix autor no podrà rebre més d'un premi. 

Cinquena. LLIURAMENT DE LES PROPOSTES I TERMINI

Les  fotografies  es  faran  arribar  per  correu  electrònic  a  l’adreça  concurs.vallsmillora@valls.cat,
acompanyades d’un arxiu de text que tindrà com a títol el pseudònim de l’autor seguit del títol de la
imatge, i el contingut del qual indicarà les seves dades personals (nom, telèfon, correu electrònic, edat
i població).

Cada  participant  podrà  presentar  un  màxim  de  5  fotografies,  independentment  de  quin  sigui  el
pseudònim utilitzat per a la presentació de l'obra.

L'Ajuntament  de  Valls  comunicarà  a  l'autor/a  per  correu  electrònic  l'acceptació  o  rebuig  de  la
fotografia  participant  (en  cas  que  no  s'adequï  a  les  bases),  i  procedirà  a  publicar  les  imatges
participants a la pàgina de Facebook de la campanya “Valls millora. Tria bé, no costa gens” a mesura
que aquestes es vagin presentant.

Les dades personals de les persones participants al concurs quedaran incorporades en un fitxer que
serà utilitzat  exclusivament  per  a  l'enviament  d'informació  relativa  al  concurs i,  en cap cas,  serà
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objecte de venda o comunicació, i  se'n garantirà la privacitat d'acord amb la legislació vigent. Els
participants poden exercir  els seus drets d'accés,  rectificació, cancel·lació i  oposició en qualsevol
moment. 

La identitat de tots els participants es mantindrà oculta fins al moment de la declaració de les obres
guanyadores.

El termini per presentar les fotografies finalitzarà el dia 31 de març de 2015.

Sisena. PREMIS

S’atorgaran tres premis: 

-Primer premi amb una dotació de 200 € en metàl·lic.

-Segon premi consistent en un lot de productes ecològics de producció local valorat en 100 €.

-Tercer premi consistent en un lot de productes ecològics de producció local valorat en 50 €.

Els tres premiats rebran, a més, un obsequi consistent en un lot de materials per a la prevenció de
residus.

Sisena. CRITERIS DE SELECCIÓ

Les fotografies es faran arribar a cadascun dels  8 membres del  jurat,  identificades amb el  títol  i
pseudònim, que les puntuaran de 0 a 10 punts segons el següent barem:

5 punts: criteris fotogràfics (composició, llum, enquadrament, qualitat de la fotografia...).

3 punts: grau en què la fotografia reflecteix els temes o valors descrits a l’apartat segon de les
presents bases.

2 punts: originalitat i creativitat de la fotografia.

Per altra  banda,  una part  de la  puntuació  final  serà atorgada per  votació  popular.  L'organització
penjarà les fotografies a la pàgina de Facebook de la campanya “Valls millora. Tria bé, no costa
gens”, i s'atorgaran:

10 punts: a la fotografia que rebi més vots.

5 punts: a la que rebi la segona major quantitat de vots.

2 punts: a la que rebi la tercera major quantitat de vots.

Es  comptabilitzaran  com  a  vots  el  número  de  suports  rebuts  per  cada  fotografia  en  forma  de
“M'agrada”, recomptats a les 14 h del dia de finalització del termini de presentació.

Per tant, la puntuació total màxima serà de 90 punts (80 dels quals atorgats pel jurat i 10 atorgats per
votació popular). Les fotografies guanyadores seran les que obtinguin una major puntuació total. En
cas d'empat entre diverses fotografies, el jurat es reunirà presencialment per deliberar.

No es concedirà  més d’un premi per autor.  En cas que dues fotografies del  mateix  autor  siguin
premiades, s’atorgarà a aquest el premi de més valor, i  el premi següent s’atorgarà a la següent
fotografia amb major puntuació.

Setena. COMPOSICIÓ DEL JURAT 

El jurat qualificador estarà format per:

- 1 representant polític del Departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Valls: Sra. Judit
Fàbregas Gaya, regidora d'Acció Territorial, Habitatge i Barri Antic.

- 1 representant tècnic del Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Valls: Sra. Conxita
Massaguer Meléndez, tècnica de Medi Ambient.

- 5 professionals  del  món de  la  fotografia:  Sr.  Carles  Cubos,  Sr.  Sergi  Masip,  Sra.  Anna
Revoltós, Sra. Margarita Piñol i Sr. Pere Queralt.

- 1 representant de Cel Rogent, que actuarà com a secretària: Sra. Imma Piñas Olivella.

Vuitena. RESOLUCIÓ DEL CONCURS
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El jurat es reunirà en el termini de 10 dies des de la data límit de presentació de fotografies i adoptarà
la  proposta  de  resolució  amb  total  independència  sobre  la  base  de  la  fotografies  que  li  siguin
presentades i atenent únicament als criteris indicats a les bases.

La proposta del jurat serà elevada a l’òrgan administratiu corresponent per a la seva aprovació.

El veredicte final es donarà a conèixer als participants i es farà públic dins del termini de 10 dies des
del dia que finalitzi el període per presentar les propostes.

La decisió del jurat pel que fa als premiats serà inapel·lable.

El concurs es podrà declarar desert, si a judici motivat del jurat, cap dels treballs presentats tingués la
qualitat suficient o no s'ajustés a les bases.

L'import  dels  premis  anirà  a  càrrec  de  l'empresa  Cel  Rogent  Educació  Ambiental  SL  i  TGD
guanyadors del concurs d'adjudicació per a l'execució de la campanya per al foment de la prevenció
de residus, millorar la recollida selectiva i promoure els valors i comportaments cívics a la via pública.

Novena. CONDICIONS LEGALS I DE PUBLICITAT

El fet de prendre part en aquest concurs suposa l’acceptació integra d’aquestes bases. 

Tots  els  participants  cedeixen  en  exclusiva,  per  temps  indefinit  i  de  forma gratuïta  els  drets  de
propietat  intel·lectual  de  les  fotografies  participants,  concretament  els  drets  de  reproducció,
distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat, sense dret a que
es generi cap pagament per la cessió de l’esmentada explotació. 

L’Ajuntament de Valls es reserva el dret de reproduir qualsevol de les imatges presentades durant el
període de promoció del concurs i podrà adaptar-les tecnològicament i adequar-les al format idoni per
a la seva publicació. 

A  més,  totes  les  fotografies  participants  podran  ser  exposades  públicament  juntament  amb  les
guanyadores  en  l’audiovisual  que  s’elaborarà  posteriorment  amb  una  selecció  de  les  obres
presentades.  Aquest  audiovisual  podrà ser  difós a les xarxes socials  i  a internet  ( flickr i  blog de
VisitaValls, al web i Facebook de la campanya "Valls Millora. Tria Bé no costa gens”, etc).

El nom dels autors/es figuraran als crèdits dels dissenys resultants.

L’Ajuntament de Valls es reserva el dret de modificar les bases si ho exigís una causa justificada i
sobrevinguda.

Aquestes bases se sotmetran a publicitat electrònica per part de l'Ajuntament (pàgina web municipal,
pàgina web i  Facebook de la campanya "Valls Millora.  Tria bé,  no costa gens”)  i  als mitjans de
comunicació locals. 

Paborde 4-8  -  43800 VALLS
Tel. 977 63 60 07 - Fax. 977 63 60 22 - Email: sostenibilitat@valls.cat 

mailto:sostenibilitat@valls.cat

