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BASES DE LA 9a. EDICIÓ DEL CONCURS amb motiu de la celebració del Dia 

Internacional per a l’Eradicació de la Violència masclista i del Dia Internacional de les 

Dones 

 

 

Títol 2021: Concurs artístic: “Per unes relacions igualitàries i lliures de violències masclistes” 

 

1.- Objecte 

 

L’objecte de les Bases és regular el règim de participació i l’atorgament de premis en el concurs que 

promou la sensibilització vers les relacions igualitàries i de respecte entre les persones i concretament 

de prevenció de la violència masclista. 

 

2.- Participants 

 

2.1 Destinataris:  

• Associacions i entitats juvenils i/o de caire social o feminista del Vallès Occidental. 

• Centres educatius del Vallès Occidental.  

 

2.2 Requisits 

• Tenir la seu a la comarca del Vallès Occidental. 

• Participar en equip format per un mínim de tres persones i un màxim de sis.  

• Les edats de les persones participants serà entre els dotze i els vint-i-nou anys. Els equips 

poden comptar amb membres fora d’aquesta franja d’edat, aquests no podran superar la meitat del 

total l’equip.  

• Caldrà disposar de l’autorització relativa a l’ús de la imatge dels menors d’edat que apareguin 

en qualsevol de les obres artístiques que presentin al concurs (annex 1). El Consell Comarcal podrà 

demanar aquesta informació abans de l’atorgament del premi. 

 

2.3 La participació en el concurs serà gratuïta. 

 

2.4  S’exclou de la participació en el concurs a les persones físiques o jurídiques que tinguin 

relació laboral o professional amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

 
 
3.- Terminis 

 

El període de participació en la 9a edició del Concurs “Piula contra la violència masclista” s'inicia el 25 
de novembre de 2021, Dia Internacional per a l’Eradicació de la Violència masclista i finalitza el 8 de 
març de 2022, Dia Internacional de les Dones, ambdós inclosos. 
 
 
4.- Convocatòria 
 
Les Bases i la convocatòria del concurs les aprova la Comissió Permanent del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental. 
 
Es donarà publicitat de la convocatòria a través del tauler d’anuncis i de la pàgina web de la 
Corporació. A més es farà difusió a les xarxes socials @xarxajovevalles per facilitar la participació de 
la ciutadania del Vallès Occidental. 

mailto:ccvoc@ccvoc.cat
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5.-  Procediment 
 

Per participar caldrà omplir el formulari electrònic del següent link: http://www.ccvoc.cat/consell-

comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/politiques-d-igualtat/piula-contra-la-violencia-

masclista 

Les obres premiades, quan rebin la notificació, hauran de presentar una sol·licitud pel Registre 

general del Consell Comarcal adjuntant la següent documentació: 

 NIF de l’entitat guanyadora o centre educatiu 

 Certificat de titularitat del compte corrent  

 Drets d’imatge (annex 1) 

 Declaració de responsabilitat (annex 2) 

 

Per a l’atorgament dels premis és imprescindible la presentació d’aquesta documentació. 

 

En el formulari de participació caldrà indicar a quina modalitat concreta es presenta per a participar 

l’obra: 1. Vídeo; 2. Música; 3. Dibuix . Es podrà optar sols a una opció i la persona o grup participant 

ha d’escollir en quina modalitat ho fa.  

 

Un cop enviades les obres, seran publicades a l’Instagram del concurs, @xarxajovevalles i es farà 

difusió a les xarxes socials del Consell Comarcal. Les obres aniran relacionades amb les etiquetes 

#piulanomasclisme #vallesoccidental #igualtatdegenere #elvallespiula.  

 

 

6.- Obres 

 

L’obra ha de ser una expressió creativa, original i inèdita, sense haver estat mai publicada, inscrita o 

premiada en un altre concurs. 

 
Es podran presentar obres creatives en una de les següents modalitats: 
 
Obres multimèdia: pel·lícules i productes multimèdia. Gravació de durada màxima de tres minuts 

(3’). Les obres hauran d’estar publicades a la plataforma Youtube, en un primer moment es farà en 

format privat i es facilitarà l’enllaç i la clau al Consell Comarcal en el formulari de participació. Un cop 

realitzat el veredicte del jurat, l’obra es publicarà en format públic.   

 
Obres musicals. Gravació de durada màxima de tres minuts (3’). Les obres hauran d’estar 
publicades a la plataforma Youtube, en un primer moment es farà en format privat i es facilitarà l’enllaç 
i la clau al Consell Comarcal en el formulari de participació. Un cop realitzat el veredicte del jurat 
l’obra es publicarà en format obert.  
 
Obres artístiques: dibuixos, pintures, fotografies, vinyetes fent ús de qualsevol tècnica. Les obres 
s’annexaran al formulari de participació en qualitat òptima.  
 
 

7.- Acceptació 

 

El contingut de les obres ha de promoure les relacions igualitàries, justes, respectuoses i lliures de 

violències.  Seran rebutjades totes aquelles obres que no compleixin amb les condicions establertes 

mailto:ccvoc@ccvoc.cat
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en les presents bases. S’enumeren els motius pels quals no seran admeses a la participació del 

concurs: 

- Ofensives cap a la pròpia persona o altres.  

- Les que siguin il·lícites o promoguin actes il·lícits. 

- Les que no tractin amb respecte el tema de promoció de la igualtat i prevenció de les 

violències masclistes. 

- Còpies literals o plagis. 

 

8.- Jurat 

 

El Jurat serà qui qualificarà les obres presentades atenent als criteris de valoració. 

 

Les persones que formaran el JURAT seran: 

 

- Presidència:  La Gerent del Consell Comarcal, o en el seu defecte, una persona de l’àrea de 

govern que la substitueixi. 

- Vocals: dos persones de l’àrea de benestar social i dos de l’àrea de govern del Consell 

Comarcal. 

- Secretaria: La secretaria del Consell Comarcal o, en el seu defecte, una persona de l’àrea de 

Serveis Generals que la substitueixi. 

 

Les persones membres del jurat no podran ser familiars de les persones concursants, ni estar 
compreses en causa de recusació dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 

 

9.- Valoració 

 

Els criteris de valoració del jurat seran els següents tenint en compte que 

Molt baixa, de 0 a 1; baixa, de 2 a 3; mitjana, de 4 a 6; alta, de 7 a 8, i molt alta, de 9 a 10. 

 

1) Qualitat: fins a 10 punts.  

2) Innovació: fins a 10 punts.  

3) Valors que es transmeten: fins a 10 punts. Es tindran en compte els valors treballats en la 

creació, la reflexió que ha suposat per al grup participant en la convocatòria i la manera en la 

qual finalment es reflecteixen en el projecte presentat.  

4) Temàtica social que recull el treball: fins a 10 punts. 

El jurat analitzarà el contingut i la temàtica social segons la realitat del món actual.  

5) Treball en grup: fins a 10 punts.  

Serà puntuable l’elaboració en col·laboració, de 0 a 6 punts, i la composició mixta de l’equip 0 

a 4. 

 

Es crea una modalitat de vot popular a Instagram on es premiarà l’opció més votada per la ciutadania. 

 

10.- Resolució 

 

El resultat de les puntuacions del JURAT es farà públic al web comarcal durant el mes de març de 

2022.  

 

mailto:ccvoc@ccvoc.cat
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S’avisarà a les entitats premiades mitjançant la direcció de correu electrònic que s’hagi indicat en el 

formulari de participació al concurs. S’haurà de confirmar la recepció del correu electrònic abans del 

lliurament dels premis i presentar els documents exposats per a l’acceptació del premi.  

En cas que no es confirmi, es proposarà el premi al següent participant de la llista de puntuació de les 

participacions rebudes.  

Es farà públic el nom de les entitats i persones guanyadores, de cadascuna de les modalitats, a la 

pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental així com a les xarxes socials 

@xarxajovevalles 

 

11.- Premis 
 
Es concediran dos premis a cadascuna de les tres modalitats establertes a la base cinquena. La 
dotació econòmica de cada premi serà de CINC-CENTS EUROS (500,00€) que rebrà l’entitat o el 
centre educatiu premiat. 
 
Obres multimèdia 
Premi 1: 500€ 
Premi 2: 500€ 
 
Obres musicals 
Premi 1: 500€ 
Premi 2: 500€ 
 
Obres artístiques 
Premi 1: 500€ 
Premi 2: 500€ 
 
A més cadascuna de les persones que integrin l’equip de treball guanyador, rebrà una distinció 
acreditativa i un obsequi material, valorat en un màxim de CINQUANTA EUROS (50€).  
 
S’atorgarà una menció especial a l’obra més votada a través del vot popular de la ciutadania per 

l’Instagram del concurs @piulavallesocc.  

 

Les entitats guanyadores hauran de dedicar l’import del premi a activitats educatives i culturals en 

favor de la igualtat per els i les joves i fer-ne difusió a les xarxes socials del propi centre educatiu o 

entitat, etiquetant a @xarxajovevalles i amb els hastags #piulanomasclisme #vallesoccidental 

#igualtatdegenere #elvallespiula. 

 

 

12.- Lliurament de Premis 

 

L’acte de lliurament de premis i de menció especial es durà a terme a la Seu del Consell Comarcal del 

Vallès Occidental, es publicarà el dia i hora a la web Consell Comarcal. 

 

Podran declarar-se deserts els premis, si a judici del JURAT, les obres no reuneixen la qualitat o 

l’objectiu establert en el Concurs. 

 

En cas que alguna modalitat quedi deserta, els premis de la modalitat no premiada podran derivar-se 

a una altra modalitat sempre que les obres reuneixin la qualitat o l’objectiu requerit. 

 

 

mailto:ccvoc@ccvoc.cat
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13.- Pagament 

 

El pagament dels premis es realitzarà únicament per transferència bancària al compte assenyalat per 

l’entitat, associació o fundació participant, un cop revisada pels serveis tècnics del Consell Comarcal 

la documentació referida al punt 5. 

 

14.- Drets d'autoria 

 

Les persones participants declaren, sota la seva responsabilitat, tenir l'autoria de les obres 

presentades, per tant han de ser de composició pròpia. 

 

El Consell Comarcal del Vallès Occidental es reserva el dret de divulgar-los o difondre’ls públicament i 

de reproduir-los, en part o íntegrament, sense que per això els autors/-es, a qui se’ls reconeix la 

propietat intel·lectual de les seves obres, en reportin cap dret. 

 

Aquest concurs es valora copyleft, en el qual els continguts i les creacions sota drets d'autoria estan 

oberts a la seva reutilització sota llicència Creative Commons BY-SA3.0  

 

15.- Acceptació 

 

La participació al concurs suposa l'acceptació i el compromís de compliment d'aquestes Bases, així 

com la publicació del nom de les entitats, centres educatius i persones guanyadores del concurs i les 

obres que han concursat. 

 

L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol contingència no prevista a les presents Bases.  

 

Les entitats han de complir amb els requisits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, i trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat 

Social, d’acord amb el que preveu l’article 24.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual  

s’aprova el Reglament de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

 

16.- Informació bàsica sobre protecció de dades 

 

Les entitats, centres i persones que participen al concurs, hauran d’haver llegit la informació bàsica 

sobre protecció de dades i autoritzar el tractament de les seves dades personals.  

 

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

la pàgina:  http://www.ccvoc.cat/proteccio-de-dades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccvoc@ccvoc.cat
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Annex 1 

 

Autorització relativa a l'ús de la imatge personal per la realització de material 
audiovisual i gràfic pel concurs “Piula contra la violència masclista” del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental  
 
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, Responsable del Tractament, disposa d’espais de 
comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les 
activitats que es realitzen. En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, 
individualment o en grup, persones que fan les activitats esmentades. El dret a la pròpia imatge és 
reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 
de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la 
direcció d’aquest Consell Comarcal demana el consentiment per publicar fotografies i vídeos on surtin 
persones que hi siguin clarament identificables.  
 
L’interessat/da pot autoritzar o no el tractament de dades personals senyalant amb una “x” a la casella 
que pertoqui de SI (dono el meu consentiment) o NO (no dono el meu consentiment) per a les 
següents categories de destinataris/es: 
 
Autorització: 
 
1.Que la meva imatge/veu pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats 
organitzades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i publicades en:- 
 
- En webs: 
Intranet amb accés restringit:       Sí           No 
Internet amb accés públic:           Sí           No 
 
- En xarxes socials del CCVOC: 
 

YOUTUBE:........................................................................................................................ Sí No  
 

TWITTER ......................................................................................................................... Sí No  
 
INSTAGRAM .................................................................................................................... Sí No 
 
FACEBOOK .. .................................................................................................................. Sí No 
 
- Memòries, revistes o publicacions editades pel Consell                                              Sí No 

 
2. Que el material que elabori pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs, espais web, 
butlletins i revistes) del mateix Consell Comarcal amb la finalitat informativa i de sensibilització 
ciutadana:  

Sí NO 

 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Direcció del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Finalitat: 
Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del Consell 
Comarcal. Legitimació: Consentiment de la persona interessada. Destinataris: Les dades personals 
no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei. Drets: Accedir a les dades, 
rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament, sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat al correu: 
dpd@ccvoc.cat o a l’adreça Carretera N-150, Km 15, 08227 Terrassa 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades 
a la pàgina: http://www.ccvoc.cat/ 

mailto:ccvoc@ccvoc.cat
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Podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si considereu que 
el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. 
 

□He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades 

personals per a les finalitats que he especificat en aquest document 
 
L’interessat/da o el seu/la seva representant legal consent el tractament de les seves dades en els 
termes exposats: 
 
Nom ...................................................................................................., amb NIF ............................. 
 
Representant legal de .........................................................................., amb NIF ............................. 
 
 

 

Annex 2 

 

DECLARACIÓ de RESPONSABLE per al PREMI 9è CONCURS “PER UNES RELACIONS 

IGUALITÀRIES I LLIURES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES” 

 

Jo, ________________________________________amb DNI _______________, com a 

____________________________________________ de l’escola/institut/entitat 

_______________________________ amb CIF ________________ del municipi de 

______________________________, declaro de no incórrer en cap causa de prohibició o 

d’incompatibilitat, així com d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat 

social, en els termes previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions. 

 

 

 

 

 

Signatura 

 

 

 

El Vallès Occidental, ____ de/d’ ______________ de 202_ 

 

 

D’acord amb el que disposa de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades consignades en aquest document 

seran incorporades a l’activitat de tractament “Concursos”; creat pel Cos creat pel Consell Comarcal 

del Vallès Occidental amb la finalitat de gestionar les vostres dades. Signant aquest document 

atorgueu el vostre consentiment a tractar les vostres dades personals. Per exercir els drets d’accés, 

rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat previstos a la Llei, us podreu adreçar al Consell 

Comarcal del Vallès Occidental de forma presencial, per correu ordinari o bé, per correu electrònic a 

l’adreça ccvoc.dpd@ccvoc.cat.  

 

      He llegit i ACCEPTO les condicions de la clàusula LOPD. 

mailto:ccvoc@ccvoc.cat
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LLIURAMENT del  PREMI: 

9è CONCURS “PER UNES RELACIONS IGUALITÀRIES I LLIURES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES” 

 

 

Jo, ________________________________________amb DNI _______________, com a 

_______________________________________________ de 

l’escola/institut/entitat_________________________________ 

amb CIF ________________ del municipi de ______________________________, declaro que: 

 

- He rebut del Consell Comarcal del Vallès Occidental un premi per valor de 500€ com a centre 

guanyador del 9è Concurs “Piula contra la violència masclista” del curs 2021-22. 

- Accepto dedicar l’import del premi a activitats educatives i culturals en favor de la igualtat, tal i 

com estableix l’apartat 7 de les Bases del 9è Concurs. 

 

 

Signatura, 

 

El Vallès Occidental, ____ de/d’ ______________ de 202_ 

 

 

D’acord amb el que disposa de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades consignades en aquest document 

seran incorporades a l’activitat de tractament “Concursos”; creat pel Cos creat pel Consell Comarcal 

del Vallès Occidental amb la finalitat de gestionar les vostres dades. Signant aquest document 

atorgueu el vostre consentiment a tractar les vostres dades personals. Per exercir els drets d’accés, 

rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat previstos a la Llei, us podreu adreçar al Consell 

Comarcal del Vallès Occidental de forma presencial, per correu ordinari o bé, per correu electrònic a 

l’adreça ccvoc.dpd@ccvoc.cat.  

 

      He llegit i ACCEPTO les condicions de la clàusula LOPD. 

 

 

 

El Vallès Occidental, octubre de 2021 

 

 

El President, 

 

Ignasi Gimenez Renom 

 

 
F_FIRMA_ F_FIRMA_ 
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