
 

 

Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 
 
CERTIFICO: Que la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 
en sessió de 13 de gener de 2022, va adoptar, entre d’altres, i a reserva dels 
termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, l’acord següent: 
 

“17- Aprovar les bases del concurs imatge per a la campanya 
#alTpenedesfestaXigualTAT, així com la seva convocatòria. 
 
Des dels serveis de Joventut i Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
s’estan impulsant diferents accions per a l’erradicació de la violència envers les 
dones i col·lectiu LGTBI. 
 
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 10 de desembre de 2020, va aprovar 
el Protocol comarcal sobre violències sexuals i LGTBIfòbiques a l’espai públic i 
contextos d’oci (exp. G1048-000004/2020) el qual es va publicar en el BOPB de 
29 de desembre de 2020. 
 
Vist l’informe emès, per la cap del servei de Benestar Social del Consell 
Comarcal, de data de signatura d’1 de desembre de 2021. 
 
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la 
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019. 
 
S’ACORDA: 
 
1- Aprovar inicialment les bases del concurs imatge per a la campanya 

#alTpenedesfestaXigualTAT (Protocol comarcal sobre violències sexuals i 
LGTBIfòbiques a l’espai públic i contextos d’oci) (exp. G7004-000025/2021), 
amb la quantitat màxima destinada de 300€, les quals són les següents: 

 
“BASES  CONCURS IMATGE PER A LA CAMPANYA 
#alTpenedesfestaXigualTAT(protocol comarcal sobre violències sexuals i 
LGTBIfòbiques a l’espai públic i contextos d’oci) 
 
1. OBJECTE 
 
La finalitat del concurs és sensibilitzar la població sobre les violències sexuals i 
LGTBIfòbiques a l’espai públic i en contextos d’oci i difondre els valors per una 
societat igualitària, justa i lliure de violències, així com la conscienciació de la 
població juvenil de la greu problemàtica d’aquesta xacra de la nostra societat. El 
concurs s’emmarca en la campanya de difusió del Protocol comarcal sobre 
violències sexuals i LGTBIfòbiques a l’espai públic i contextos d’oci. 
 
El concurs s’organitza des dels Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Joventut del Servei 
de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 



 

 

 
2. PERSONES PARTICIPANTS 

 
La participació en aquest concurs són joves entre 16 i 25 anys, i és individual. 
 
Només es pot presentar un treball per cada persona participant. 
 
3. TEMA 

 
#alTpenedesfestaXigualTAT 
 
4. CARACTERÍSTIQUES 

 
Les obres presentades han de ser originals i inèdites, i s’han de fer amb total 
llibertat, tant conceptual com tècnica, poden ser en format artístic o digital.  
 
Les persones participants es responsabilitzen  que  no  hi  hagi  drets de tercers  i  
han  de  ser responsables  de  qualsevol  reclamació per autoria o plagi.  
 
Les obres han de ser en DINA3. Les obres s’han de presentar sobre un suport rígid 
per tal de facilitar-ne l’exposició i el trasllat. 
 
Al dors de les obres constarà el títol. 
 
L’obra ha d’estar vinculada a la temàtica del concurs, enguany enfocat 
especialment a la prevenció de les violències sexuals i LGTBIfòbiques a l’espai 
públic i en contextos d’oci. 
 
L’obra guanyadora romandrà com a propietat del Consell Comarcal. 
 
5. IDENTIFICACIÓ 

 
Els treballs hauran d’anar signats al dors amb un pseudònim, que també haurà de 
figurar a l’exterior d’un sobre tancat, on cal indicar a la part exterior la denominació 
“Concurs IMATGE PER A LA CAMPANYA 
#alTpenedesgaudimdelafestaperigualTAT (protocol comarcal sobre violències 
sexuals i LGTBIfòbiques a l’espai públic i contextos d’oci)” 

 
6. PRESENTACIÓ 

 
El termini de presentació dels cartells és des del dia 31 de març fins el 7 de 
d’abril del 2022 ambdós inclosos. S’haurà de presentar per registre d’entrada al 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (consultar horaris a la web del Consell 
Comarcal i demanar cita prèvia amb previsió del termini), amb el format indicat al 
punt 4 d’aquestes bases.  
 
Els drets d’inscripció al concurs són gratuïts.  
 
Un cop recollides les obres es traspassaran al Servei de Benestar Social i Joventut 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 



 

 

 
7. JURAT 

 
Estarà format per les persones que ostentin la presidència del Consell Comarcal; 
per el/la cap del Servei de Benestar Social o persona en qui delegui; el/la cap del 
Servei de Comunicació o persona en qui delegui; el/la cap del Servei 
d’Ensenyament o en qui delegui; el/la responsable del Servei de Joventut o 
persona en qui delegui; un/a o més professionals relacionades amb el món de l’art. 
 
8. VEREDICTE 

 
La decisió del jurat serà inapel·lable i s’adoptarà en base als criteris següents:  
 
La qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d’innovació, a més de la 
relació d’originalitat amb el tema proposat i la forma en la que es tracta la realitat 
que es reprodueix.  
 
El veredicte serà confirmat per la Junta de Govern del Consell Comarcal i, es 
donarà a conèixer a la persona guanyadora i es publicarà a la web del Consell 
Comarcal. 
  
Un  cop  llegit  el  veredicte  es  farà lliurament  dels  premis,  que hauran de ser 
recollits per la persona autora o per la persona en qui aquesta delegui. 
 
9. PREMIS 
 
El primer consta d’un VAL de 300€ per emprar en material escolar, artístic i/o 
llibres. 
 
El concurs podrà declarar-se desert si el Jurat ho considera oportú. 
 
10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Les persones concursants es declaren autores dels treballs i es responsabilitzen 
que no hi hagi drets de tercers ni reclamacions per altres drets. En cas contrari, les 
persones concursants seran les responsables directes dels danys i perjudicis que 
es puguin derivar per reclamacions dels/les autors/es originals. 
 
Els drets d'autoria de les obres premiades seguiran essent de la persona 
guanyadora. 
 
Les obres premiades i finalistes seran reproduïdes en catàleg, cartells o qualsevol 
suport de promoció del protocol citant l'autoria. 
 
L'organització podrà disposar de totes les obres presentades, amb la finalitat única 
i exclusiva de finançar i divulgar el concurs. 
 
Les obres no seleccionades es podran recollir a les dependències del Consell 
Comarcal, dins el període que estableixi el servei, via correu electrònic o correu 
ordinari.  



 

 

Passat aquest període, el Consell Comarcal no es farà responsable de les obres. 
 
La presentació d’obres en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.  
 
11. DRET A LA PRÒPIA IMATGE 
 
Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la 
Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; les persones participants (o 
els/les pares/mares o tutors/es legals) donen el seu consentiment al Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès a fer gravacions en vídeo, foto, mòbil i altres mitjans 
dels/les participants, i a reproduir, mostrar i presentar públicament les imatges i la 
veu en qualsevol de les formes possibles, amb finalitats divulgatives. El Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès no té obligació d'usar les imatges i veu de les persones 
participants. Els/les participants no tenen dret a demanar cap pagament ni 
retribució a canvi. 
 
12. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès adopta mesures de seguretat necessàries, 
d’acord amb la normativa aplicable de la legislació vigent de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades 
personals i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals  
3/2018. 
 
El tractament de les dades es realitza sota la responsabilitat d’aquest Consell amb 
la finalitat de gestionar aquest concurs i els seus participants. Les seves  dades 
identificatives i imatge seran accessibles a les persones que accedeixen als medis 
on es publiquin. El termini de conservació és el preceptiu per llei d’acord amb les 
responsabilitats que es poden derivar. 
 
L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de 
tractament i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se 
carrer Hermenegild Clascar, 1-3, 08720 Vilafranca del Penedès, telèfon 938 900 
000, o al delegat de protecció de dades d’aquest consell dpd@ccapenedes.cat. 
 
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control 
corresponent, l’autoritat Catalana de Protecció de dades (apdcat.gencat.cat).” 

 
2- Aprovar la convocatòria corresponent, podent-se presentar les sol·licituds des 

del dia 31 de març fins el 7 de d’abril del 2022 ambdós inclosos. 
3- Donar trasllat de l’acord al servei de Benestar Social, l’OAC i a la tresoreria del 

Consell Comarcal. 
 
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.” 

 
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del president. 
 Vist i plau 

El president  
Xavier Lluch i Llopart 

 

mailto:dpd@ccapenedes.cat
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