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BASES REGULADORES DEL CONCURS DE CARTELLS DEL DIA INTERNACIONAL DE 

LES DONES 2023  

  

  

  

L’objecte d’aquestes bases és seleccionar la imatge que identificarà tots els actes 

commemoratius del Dia Internacional de les Dones de l’any 2023 a l’Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallès. L’objectiu general del concurs és la reivindicació dels drets i les oportunitats de les 

dones i conduir a la reflexió activa sobre la necessitat d’eliminar les actituds discriminatòries 

cap a les dones per progressar cap a una societat no sexista.  

  

Enguany es vol treballar entorn al tema dels rols i estereotips de gènere, amb l’objectiu 

d’identificar-los i avançar cap a la seva eradicació, ja que és quelcom indispensable per a una 

aplicació efectiva de la igualtat de dones i homes.   

  

Els estereotips, per definició, no haurien de ser positius o negatius, però quan es tradueixen en 

posicions d’inferioritat de les dones respecte dels homes, esdevenen estereotips negatius que 

reforcen les desigualtats de gènere.  

  

SEGONA. Participants  

  

La convocatòria va adreçada a l’alumnat de Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Superior de les 

Escoles d’Art i Disseny, de Batxillerat Artístic dels Instituts d’Ensenyament Secundari i Grau 

Universitari de Disseny (menció Gràfic) del Vallès Occidental.  

  

TERCERA. Requisits de les obres  

  

Cada participant podrà concursar amb una sola obra que s’haurà d’ajustar a l'objecte de la 

convocatòria i que, a criteri del jurat, haurà de complir els següents requisits:  

  

- Les obres presentades han de ser originals i inèdites.  

- La tècnica i l’estil són lliures.  

- Les obres s’han de poder reproduir en quadricromia.  

- El cartell ha d’incorporar la signatura corporativa de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 

així com els logos preceptius de les diferents institucions: Generalitat de Catalunya, Diputació 

de Barcelona, Línia telefònica 900 900 120, Servei d’Atenció a la Dona, Escola d’Art i Disseny 

de Sant Cugat i Vicenç Piera, segons la plantilla i arxius gràfics disponibles al web de 

l’Ajuntament de Sant Cugat i de l’Escola d’Art de Sant Cugat.  

- La imatge seleccionada s’utilitzarà també per fer difusió en diferents canals, es confeccionarà 

un díptic amb la programació de tots els actes commemoratius i diverses adaptacions per 

xarxes i webs. Cal, doncs, que permeti una bona adaptació a diversos formats.  

  

QUARTA. Procediment per a concursar i documentació a presentar  
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Les persones participants podran presentar un màxim d’un cartell al concurs.  

  

Els treballs s’hauran de lliurar a l’Escola d’Art i Disseny: Av. De Gràcia, 50 (Casa Mònaco) Sant 

Cugat del Vallès en horari de 9 a 21 hores.  

  

Les obres hauran d’anar acompanyades de la següent informació i documentació:  

  

L’obra es lliurarà dins un sobre A3. Al dors de l’obra, hi constarà un pseudònim. També 

s’adjuntarà un sobre tancat, a l’exterior del qual hi haurà de figurar el mateix pseudònim i, a 

l’interior, el nom i cognoms de la participant, edat, adreça, adreça-e i telèfon de contacte. Si 

l’obra és una de les guanyadores, caldrà acreditar els estudis.  

  

Format de les obres:  

  

Els cartells s’han de presentar muntats en cartró ploma d’0,5 cm de gruix, de mida A3 i en sentit 

vertical.  

  

Posteriorment, la persona guanyadora haurà de presentar l’arxiu en format digital i un arxiu en 

format PDF que no excedeixi els 3 MB, per tal de facilitar-ne la difusió electrònica i haurà de 

realitzar, si s’escau, les modificacions necessàries per a facilitar-ne la impressió, o per ajustarse 

als criteris de l’àrea d’Igualtat.  

  

Termini de presentació:  

  

El període de presentació de les propostes serà del 15 de desembre de 2022 al 13 de gener de 

2023, en horari lectiu.  

  

CINQUENA. Composició del Jurat  

  

El Jurat del premi estarà presidit pel tinent d’alcaldessa de Drets Socials i Igualtat de 

l’Ajuntament de Sant Cugat i format per la tècnica d’Igualtat, un/a professora en representació 

de l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat i un/a tècnic/a del departament de Comunicació de 

l’Ajuntament de Sant Cugat.  

  

SISENA. Criteris de valoració  

  

El jurat, en el moment d'emetre el veredicte, tindrà en compte els següents criteris de valoració:  

  

1. Originalitat i innovació en el lema i la imatge.  

2. Qualitat artística i capacitat de divulgació de l’obra.  

3. Vinculació amb el tema escollit de la present convocatòria: rols i estereotips de gènere.  

  

SETENA. Premis  

  

El jurat concedirà els premis següents:  

  

1. 1.200 € i diploma acreditatiu (l’import del premi està subjecte a les retencions legals 

establertes). La imatge del cartell guanyador serà la que identificarà tots els actes 

commemoratius de l’esmentada diada.   

  

2. 250 € en material de Belles Arts cedit per la botiga Vicenç Piera Cugart i diploma acreditatiu.  
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3. Beca per a participar en un taller a la Casa Aymat, a triar entre art tèxtil o gravat i diploma 

acreditatiu.  

  

El veredicte del jurat es farà públic el dia 27 de gener de 2023 a la pàgina web de l’Escola d’Art 

i Disseny de Sant Cugat del Vallès i posteriorment a la de l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès.  

El Jurat es reserva el dret a declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a 

concurs cap treball que compleixi els requisits establerts o de no editar-ho com a cartell 

institucional.  

  

Una selecció dels cartells presentats s’exposaran a l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat del 

Vallès durant el mes de març. Tanmateix es fomentarà la itinerància de la mostra a altres 

dependències municipals.  

  

Les obres es podran recollir entre l’3 i el 14 de juliol al mateix lloc on es van lliurar. Els cartells 

no retirats passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que en podrà fer 

l’ús que estimi convenient.  

  

El Jurat resoldrà qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.  

  

VUITENA. Autoria, propietat intel·lectual i cessió de drets  

  

Les persones participants assumeixen l'autoria i originalitat de les obres i es comprometen a no 

presentar materials que no tinguin drets d'ús degudament acreditats. L'organització no es fa 

responsable de la utilització inadequada dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i 

autores de les obres.  

  

Les persones participants garanteixen, amb total indemnitat per a l'entitat convocant d'aquest 

premi, el caràcter inèdit a tot el món de l'obra presentada i la titularitat en exclusiva, sense cap 

càrrega ni limitació, de tots els drets d'explotació.  

  

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la 

presentació de les obres a concurs, s'autoritza a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a la 

reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos 

formats i plataformes, sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i 

estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi ha 

participat i/o a la promoció de l’objecte de la convocatòria. La cessió es fa gratuïtament, sense 

límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.  

  

Les persones participants eximeixen l'entitat convocant d'aquest premi de qualsevol 

responsabilitat derivada dels continguts i de l'ús que facin de les obres terceres persones.  

  

En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres originals, 

estan obligades a reintegrar a l'Ajuntament, l'import de la dotació econòmica atorgada com a 

premi, sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin. Per fer efectiu 

l'import a retornar, al qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir 

per la via del constrenyiment quan no es faci el reintegrament de manera voluntària.  

  

L'organització es reserva el dret de no publicar les participacions que no consideri apropiades.  

  

Les persones participants eximeixen de tota responsabilitat l'organització en cas d'infracció de 

drets de tercers.  
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NOVENA. Protecció de dades  

  

Les dades dels participants seran incorporades al tractament “P171 Concursos i premis literaris 

i artístics responsabilitat” de l’Ajuntament de Sant de Cugat de Vallès amb la finalitat de 

gestionar la participació i tramitació dels concursos i premis literaris organitzats per 

l’Ajuntament.  

  

El tractament indicat es durà a terme amb el compliment de les obligacions previstes al 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD) i la resta de l’ordenament jurídic que sigui d’aplicació. 

La informació sobre la finalitat, l’accés, el model de dades, el tipus de tractament, les cessions 
de dades, les transferències, la licitud del tractament i la seva conservació i seguretat, estaran 
indicades públicament en el Registre de Tractaments, publicat a la web municipal i al Portal de 
Transparència https://www.seu-e.cat/ca/web/santcugatdelvalles/govern-obert-i-
transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-
les-activitats-de-tractament-de-dades-personals. 

Així mateix, els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, 

oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat 

del Vallès, indicant “Ref. Protecció de dades” o bé exercir el seu dret a través de la Seu 

Electrònica.  

La documentació aportada i les dades obtingudes, durant el temps que es conservi per part de 
l’Ajuntament, caldrà que segueixin les directrius de gestió documental establertes per 
l’Ajuntament a raó del que marca la normativa d’arxius, així com les mesures de custòdia 
segura que marca l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i el propi RGPD. 

En cas que el tractament es dugi a terme per part de terceres parts, com a encarregats de 
tractament, d'acord amb allò previst al RGPD, aquestes parts hauran d'acreditar les garanties 
de compliment (mitjançant certificacions, segells o auditories de privacitat) i formalitzar les 
seves obligacions per tal de garantir el compliment de la norma esmentada amb la signatura 
del Doc. 276 Clàusules d’encarregat de tractament. 

La documentació i les dades, tant sigui digital com físicament, hauran de ser destruïdes seguint 
un sistema de destrucció confidencial certificat, seguint les instruccions i directrius de gestió 
documental de l’Ajuntament. 

  

DESENA. Acceptació de les condicions de la convocatòria  

  

La participació en el concurs comporta el ple reconeixement i acceptació d’aquestes bases així 

com del veredicte del jurat i el seu caràcter inapel·lable.  

  

Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.  

  

Per a tot allò no contemplat en aquestes bases s'aplicarà la legislació vigent.  

 

https://www.seu-e.cat/ca/web/santcugatdelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals
https://www.seu-e.cat/ca/web/santcugatdelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals
https://www.seu-e.cat/ca/web/santcugatdelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals

