R/N: PMSAPM
Assumpte: trasllat acord.

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA
D’ESPARREGUERA


La comissió de govern del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de
Martorell, en sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2018, va adoptar el següent acord:
22. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA
DEL VI CONCURS DE FOTOGRAFIA “MARTORELL SALUDABLE 2018”. (EXP.
1445/2018).
I. Un dels objectius del Departament de Salut del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a
les Persones de Martorell és la prevenció de l’obesitat i la promoció dels hàbits saludables de
la ciutadania, en especial atenció als nens i nenes del nostre municipi. Per aquest motiu,
aquest concurs de fotografia es renova i en aquesta edició se li vol donar un punt més de
prestigi obrint la participació més enllà de l’àmbit local al Concurs de Fotografia “Martorell
Saludable 2018”
II. Segons l’article 13, apartat 20, dels estatuts del Patronat municipal de serveis d’atenció a
les persones de Martorell, correspon a la comissió de govern del Patronat, entre d’altres
atribucions, exercir aquelles altres competències no atribuïdes estatutàriament a cap altre
òrgan i inherents a les comeses del Patronat.
En conseqüència, la Comissió de Govern adopta el següent acord:
Primer: Aprovar les bases reguladores del VI Concurs de fotografia “Martorell Saludable
2018”, que convoca la regidoria de salut d’aquest Patronat la part dispositiva de la qual
és la següent:
“CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Aquestes normes tenen per objecte la fixació de les bases i el procediment que cal
seguir per participar en el VI concurs de fotografies “MARTORELL SALUDABLE 2018”
convocat pel Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, des de la
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regidoria de salut del Patronat amb la col∙laboració de la Federació Catalana de Fotografia i
l’Agrupació Fotogràfica d’Esparreguera
Article 2. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les presents normes
reguladores i suposa donar autorització al Patronat per penjar les fotos a la web
indicada www.martorell.cat, i a les xarxes socials. Els autors de les fotografies
mantindran la possessió dels drets d’autor. El Patronat Municipal de Serveis d’atenció
a les Persones de Martorell i l’Ajuntament de Martorell podran realitzar la difusió i
reproducció de les obres premiades només per a l’edició de material divulgatiu i
sempre citant l’autoria de les obres.
Article 3. L’objecte del concurs és la presentació de fotografies relaciones amb el consum
d’aliments saludables.

Article 5. S’estableixen els següents premis i les següents categories:
5.1. Premi Local Infantil (residents a Martorell o escolaritzats a Martorell)
5.1.1 Categoria de 0 a 3 anys.
5.1.2 Categoria de 4 a 6 anys
5.1.3 Categoria de 7 a 12 anys
5.2. Premi Local jove (residents a Martorell o escolaritzats a Martorell):
de 13 a 17 anys.
5.3. Premi Local adult (residents a Martorell): a partir de 18 anys.
5.4. Premi Nacional adult: a partir de 18 anys.
CAPÍTOL II
Composició del jurat
Article 6. Es constituirà un jurat que estarà integrat per les següents persones:
6.1 Categoria Local:
President/a:

El president del Patronat o regidor/a en qui delegui.

4 vocals:

El regidor/a de salut o regidor/a en qui delegui
La cap de la Secció de Patrimoni, Governació i Serveis
Generals
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Article 4. A les fotografies es valorarà el següent:
a) Que les fotos transmetin en alt grau la imatge del consum d’aliments saludables.
b) Que tinguin bona qualitat artística.
c) Que no s’hagin estat presentades amb altres edicions del concurs.

Secretari/ària:

Un professional o entès en fotografia a designar en el
moment del nomenament del jurat.
Un tècnic del departament de cultura o persona en qui es
delegui
La cap de la Secció de Patrimoni, Governació i Serveis
Generals

6.2 Categoria adults Nacional:
President/a:

El president del Patronat o regidor/a en qui delegui.

3 vocals:

Tres membres de la Federació Catalana de Fotografia
a designar en el moment del nomenament del jurat .
La cap de la Secció de Patrimoni, Governació i Serveis
Generals

Secretari/ària:

Article 7. Els membres designats com a jurats actuaran amb veu i vot, excepte el
secretari/ària, que en aquesta funció, actuarà només amb veu. Per constituir vàlidament el
jurat, s’haurà de reunir en presència del president/a i el secretari/ària i la meitat dels seus
membres. El jurat actuarà d’acord amb el que disposa la legislació de procediment
administratiu per a l’actuació dels òrgans col∙legiats.
CAPÍTOL III

Article 8. Qui hi pot participar:
Qualsevol persona interessada en l’art de la fotografia, i que s’inclogui en qualsevol de les
categories determinades, la participació al concurs es gratuïta.
Article 9. Condicions per a la presentació de les fotografies
9.1 Es podran presentar fins a un màxim de 3 fotografies per autor/a.
9.2 El format serà digital en JPEG, si la foto es horitzontal, el costat màxim serà de 1920
píxels, si és vertical el costat màxim serà de 1080 píxels (la qualitat de les fotos entre 1MB i
3MB). El fitxer no pot superar les 3 MB.
9.3 S’accepta qualsevol tècnica i procediment.
9.4 Un cop convocat el concurs i després de la difusió de la convocatòria, els participants
disposaran del termini indicat en aquesta per tal de fer arribar les seves fotografies a l’adreça
de correu electrònic salut@martorell.cat adjuntant la fitxa de participació, abans de les
23:55h del dia 16 de novembre de 2018, amb les dades següents:
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Desenvolupament del concurs

 Títol de la fotografia
 Categoria i/o premi a la/al que opta
 Nom i cognoms del participant en el concurs
 Edat del participant
 Nom i cognoms de l’adult que envia la fotografia (cas de menors)
 Adreça postal
 Telèfon de contacte
 Correu electrònic de contacte
 Número associat a la Federació Catalana de Fotografia, si és el cas.
 Autorització per a la publicació de la fotografia, de tots els que hi surten i de
les dades de caràcter personal (nom i cognoms, i escola en el seu cas)
del concursant en els mitjans de l’Ajuntament.
No s’admetrà cap fotografia sense la fitxa de participació correctament emplenada i signada,
així com l’autorització dels menors.
La convocatòria s’adreçarà a totes les escoles i a la Federació Catalana de Fotografia i a
l’Agrupació Fotogràfica d’Esparreguera per a la seva difusió.
Article 10. Procediment de selecció
Un cop recollides totes les fotografies, el dia establert a la convocatòria es reunirà el jurat a
El Círcol i es procedirà a escollir les fotografies guanyadores, una per categoria.
El veredicte del jurat es inapel∙lable. Cap participant podrà rebre més d’un premi.

 Premi Local Infantil (residents a Martorell o escolaritzats a Martorell)
Un premi categoria 0 a 3 anys: Una càmera tipus GoPro amb kit selfie i la publicació de la
fotografia amb l’autor/a a la web municipal.
Un premi categoria 4 a 6 anys: Una càmera tipus GoPro amb kit selfie i la publicació de la
fotografia amb l’autor/a a la web municipal.
Un premi categoria 7 a 12 anys: Una càmera tipus GoPro amb kit selfie i la publicació de la
fotografia amb l’autor/a a la web municipal.
 Premi Local jove (residents a Martorell o escolaritzats a Martorell)
Un premi categoria 13 a 17 anys: Una càmera tipus GoPro amb kit selfie i la publicació de la
fotografia amb l’autor/a a la web municipal.
Premi Local adult: a partir de 18 anys.
Un premi categoria Local (a partir de 18 anys): Premi en metàl∙lic per un import de 150€.
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Article 11. Premis
Els premis a atorgar pel jurat són:

 Premi Nacional adult: a partir de 18 anys.
Dos premis categoria adult Nacional (a partir de 18 anys):
1. Premi en metàl∙lic per un import de 300€.
2. Premi en metàl∙lic per un import de 150€.
Article 12. Lliurament dels premis.
El lliurament de premis es farà el dia 14 de desembre, a les 18h juntament amb la
inauguració de l’exposició amb les fotografies rebudes, prèvia selecció del jurat, en
l’equipament municipal El Círcol, pl. de la Vila, 19, 08760 Martorell, que es podrà visitar de
dl a dv. de 10 a 13:30h i de dl a dj. de 17 a19h, fins el 8 de gener de 2019.
Article 13. El jurat o el president del Patronat resoldran totes les qüestions que puguin sorgir
pel que fa a la interpretació de les bases.
Article 14. Les dades de caràcter personal s’utilitzaran exclusivament per qüestions
relacionades amb la participació al concurs. Caldrà l’acceptació expressa de la política de
protecció de dades, Mitjançant indicació de les dades, i de conformitat amb el que estableix
l’article 6 de la LOPD, s’atorgarà el consentiment inequívoc al Patronat Municipal de Serveis
d’Atenció a les Persones de Martorell i a l’Ajuntament de Martorell perquè procedeixi, en
compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades
personals facilitades. No obstant això, en qualsevol moment es podran exercir els drets
d’accés, rectificació, oposició i, si es el cas, cancel∙lació, a l’adreça salut@martorell.cat.

Article 16. Els participants es responsabilitzen totalment que no hi hagi drets de tercer a les
obres presentades, i que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També es
responsabilitzaran de les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de la
propietat intel∙lectual, a les quals els participants puguin estar adscrits.
Segon: Aprovar la convocatòria del VI Concurs de fotografia ”Martorell Saludable 2018” que
a continuació es transcriu:
1. Termini de presentació de fotografies: El termini de presentació de fotografies
finalitzarà a les 23:55h del dia 16 de novembre de 2018.
2. Procediment de selecció: Recollides totes les fotografies es reunirà el jurat el dia 19 de
novembre de 2018, a les 17 hores a la sala d’El Círcol en sessió tancada. El resultat es
farà públic el dia 14 de desembre a les 18 h, a la sala d’exposicions El Círcol, pl. de la
Vila 19 dins de la programació del Nadalem i a la pàgina web de l’Ajuntament.
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Article.15. Tots els premis, excepte els locals, son puntuables per a l’obtenció de les
distincions de la FCF.

Tercer: Els premis es lliuraran als guanyadors d’acord amb el veredicte emès pel jurat i
recollit a l’acta corresponent.
Quart: Les despeses regulades en el present acord aniran amb càrrec a la partida 2022
31101 48100 i la partida 2022 31101 22715 del pressupost del Patronat Municipal de
Serveis d’Atenció a les Persones corresponent a l’exercici de 2018.
Cinquè: Disposar la publicació d’un extracte de les esmentades bases que seran enviades
a totes les escoles de Martorell, exposarles al Tauler d’Edictes del Patronat i Ajuntament, a
la web municipal i donarne difusió per l’emissora municipal “Ràdio Martorell” i per qualsevol
altre mitjà que permeti el seu coneixement per part dels possibles beneficiaris.
Sisé: Traslladar el present acord als departaments de comunicació, joventut, ensenyament,
intervenció, tresoreria, a la Federació Catalana de Fotografia i a l’Agrupació Fotogràfica
d’Esparreguera.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada o bé contra la seva desestimació
presumpta (transcorregut el termini de 3 mesos sense haver rebut la resolució del recurs,
aquest es podrà entendre desestimat) es podrà interposar recurs contenciósadministratiu
davant els jutjats contenciososadministratius de la província de Barcelona en els terminis,
respectivament, de 2 mesos comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de la
resolució desestimatòria o en el termini de 6 mesos comptats des de la desestimació
presumpta.
Martorell, document signat electrònicament al marge.
El secretari.
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El que us notifiquem advertintvos que contra aquest acord, que no posa fi a la via
administrativa, podeu interposar, davant del Ple de l’Ajuntament de Martorell, recurs d’alçada
en el termini d’un mes, a comptar des de la data de recepció de la present notificació, amb
els requisits establerts als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i sense perjudici que
interposeu qualsevol altre recurs que considereu convenient.

