CONVOCATÒRIA D’UNA NOVA
SOLIDÀRIA” PER A L’ANY 2021

EDICIÓ

DEL

CONCURS

“FOTOGRAFIA

1. Descripció i fonament
D’acord amb les Bases específiques del Concurs Fotografia Solidària publicades al
BOP de Girona núm. 81 de 29 d’abril de 2021, l’objecte d’aquesta convocatòria és
donar lloc a una nova edició del Concurs “Fotografia Solidària”, tal i com va ser acordat
pel Consell de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona.
La modalitat de la present convocatòria de la nova edició del Concurs de Fotografia
Solidària és la de subvenció de concurrència competitiva.
La finalitat d’aquest concurs és donar resposta a la línia estratègica 1.1 — sobre la
sensibilització i l’educació pel desenvolupament— en què es preveu realitzar com a
accions directes de sensibilització, el Concurs de Fotografia Solidària, en el marc de la
campanya “Girona, ciutat de pau i drets humans”, del Pla de Treball 2021 de la Unitat de
Cooperació i Solidaritat, aprovat per Decret d’Alcaldia de data 16 de març de 2021.
La fotografia premiada s’utilitzarà per la difusió de la convocatòria de subvencions per
a projectes de cooperació internacional i d’educació pel desenvolupament de la Unitat
de Cooperació.
Totes les fotografies presentades serviran com a fons documental de Solidaritat i
Cooperació de la Unitat de Cooperació de l'Àrea d’Alcaldia- Subàrea de Drets Socials i
Cooperació i es podran utilitzar en la difusió d’activitats de la Unitat de Cooperació
entre els diferents actors de la cooperació gironina (impresos i publicacions, web
municipal de solidaritat i cooperació, etc).
2. Objectius
Els objectius de la convocatòria són per un costat, donar a conèixer la situació i
condicions de vida de la població de països desafavorits de diferents parts del món, i
fer-les visibles a través de la fotografia, per tal de sensibilitzar i crear consciència
crítica entre la ciutadania gironina. I per altra banda, crear un fons documental amb
fotos de bona qualitat sobre temàtiques relacionades amb les activitats de la Unitat de
Cooperació (Cicle de Cinema Solidari, xerrades, exposicions, etc) que serveixin per a
fer-ne difusió.
3. Tema
El tema de la fotografia haurà de visibilitzar aspectes directament relacionats amb els
Drets Humans, la Cooperació Internacional, l'Educació pel Desenvolupament (EpD) i la
Justícia Global. La temàtica podrà tractar sobre els diferents aspectes:





Desigualtats nord-sud
Interculturalitat crítica
Condicions de vida en els països empobrits
Feminisme i lluita de la dona arreu del món






Construcció de pau
Inclusió social i lluita contra la pobresa
Justícia mediambiental
La Pau i la No-violència

4. Difusió
Es farà difusió de la convocatòria del Concurs a través de:





La web de l’Ajuntament de Girona.
La guia d’activitats que edita l’Ajuntament durant el mes de desembre.
Els diversos mitjans de comunicació.
La Coordinadora d’ONG’s Solidàries de les comarques gironines i l’Alt
Maresme.

5. Participants
Podran participar totes les persones majors de 18 anys amb DNI o NIF i un compte
bancari associat al seu nom.
6. Obres
Cada persona podrà presentar un màxim de 5 fotografies.
Les fotografies han de ser originals i inèdites, per tant, no han d’haver estat premiades
en altres concursos.
Poden ser en color o en blanc i negre i s’hauran de presentar digitalment en format
“jpg” o “png”.
Totes les imatges s’hauran de presentar en alta resolució a partir de 300 megapíxels i
preferiblement amb una dimensió mínima de 1200 x 700 píxels.
7. Documentació a presentar
Les persones interessades hauran de presentar una instància, en tràmit genèric, a
través de la seu electrònica de l’Ajuntament o per qualsevol altre procediment
reconegut per la llei, on hi facin constar la següent documentació:










Nom i cognoms de l’autor/a de la fotografia
Fotocòpia del DNI, NIF o NIE de l’autor/a de la fotografia
Telèfon de contacte
Correu electrònic
Adreça postal
Fotografies a presentar al concurs (màxim 5)
Lloc i data on es van realitzar les fotografies
Títol per a cada fotografia presentada
Breu explicació sobre les fotografies (2 o 3 línies).

El model de sol·licitud està disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament:
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1582.html

Una vegada s’hagi resolt el concurs la persona guanyadora del mateix, també haurà
de presentar a través del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol
altre procediment reconegut per la llei, la següent documentació:


Fitxa de tercers de comunicació de dades bancàries de creditors

El model de fitxa de tercers està disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament:
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1581.html
8. Termini de presentació
El termini per a la presentació de les fotografies serà de vint dies naturals, comprès
entre el 27 d’agost i el 15 de setembre de l’any 2021, comptant inclusivament tots dos.
9. Lloc de presentació
Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud, en model de instància
genèrica, així com la fotografia en format digital i la documentació que s’indica en
aquesta convocatòria a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona o per
qualsevol altre procediment reconegut per la llei.
10. Jurat
El jurat estarà format per:
- La tècnica municipal de Cooperació, que actuarà com a secretària
- La tècnica de sensibilització de la Unitat de Cooperació
- La responsable de Coordinació i Premsa de la Coordinadora d’ONGs Solidàries
- Una fotògrafa professional
- Un/a membre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
11. Criteris d’avaluació i selecció
Les fotografies presentades seran avaluades segons els criteris de les Bases
específiques d’aquest concurs.
12. Premi
La dotació pressupostària global del premi del concurs és de tres-cents seixanta euros
(360,00 €) amb càrrec a la partida pressupostària 2021 145 23120 48000 – Solidaritat i
Cooperació-Subvencions, RC 220210019640, del Pressupost Municipal Exercici 2020
prorrogat a 2021.
A aquests tres-cents seixanta euros (360€), se’ls hi aplicarà una retenció del 15%
d’IRPF, resultant la quantitat final de tres-cents sis euros (306,00 €) que s’ingressaran
al compte del guanyador/a d’aquest concurs per a facilitar la compra de material
fotogràfic.

13. Resolució i òrgan competent
L'Alcaldia-Presidència o l’òrgan en qui delegui resoldrà el concurs de fotografia en el
termini màxim de dos mesos a comptar des de la data final de presentació de
sol·licituds.
En la resolució del concurs s’hi farà constar:
a) Referència de les bases.
b) Nom de la persona guanyadora del concurs.
c) Quantitat del premi a rebre.
d) Ús de la fotografia guanyadora.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir
els sis mesos, excepte que una norma amb rang de llei estableixi un termini major o així
estigui previst a la normativa de la Unió Europea. El termini es computarà a partir de la
publicació de la corresponent convocatòria, excepte que la mateixa convocatòria posposi
els seus efectes a una data posterior.
14. Exposició
Si s’escau, les fotografies podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Girona per fer una
exposició fotogràfica, i també per acompanyar i fer difusió de la convocatòria de
subvencions per a projectes de cooperació internacional i d’educació pel
desenvolupament de la Unitat de Cooperació, i d’altres actes de sensibilització que
s’emprenguin.
Pel fet de presentar-se al concurs, l’autor/a cedeix a l’Ajuntament els drets per a usos
culturals i institucionals de les fotografies presentades.
15. Publicitat del Concurs
Aquesta convocatòria es publicarà en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Girona, al
web de l’Ajuntament de Girona i es donarà trasllat a la base de Dades General de
Subvencions per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

