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BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS “FOTOGRAFIA SOLIDÀRIA” PER A 
L’ANY 2022. 
 
 
1. Antecedents 

 
El Pla Director de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Girona, aprovat per Junta 
de Govern Local en data de 28 de febrer de 2008, preveu, un any més, convocar un 
concurs de fotografia solidària per tal que la fotografia guanyadora es pugui utilitzar per 
la difusió de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació 
internacional i d’educació pel desenvolupament de la Unitat de Cooperació. 

Aquest concurs que fa 14 anys que s’està celebrant des de l’Ajuntament de Girona 
cada any té més bona rebuda entre la població tant de Girona com de la resta de 
territoris de Catalunya que hi participen. 

 
 

2. Objectiu del concurs  
 

L’objectiu del concurs és 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. 
La fotografia guanyadora serà utilitzada per la difusió de la convocatòria de 
subvencions per a projectes de cooperació internacional i d’educació pel 
desenvolupament de l’any 2023 de la Unitat de Cooperació. 
La resta de fotografies presentades serviran com a fons documental de la Unitat de 
Cooperació de l’Ajuntament de Girona, i es podran utilitzar en la difusió d'activitats tant 
impulsades per la mateixa Unitat de Cooperació, com pels diferents actors de la 
cooperació gironina, a través d’impresos, publicacions al web municipal de cooperació, 
entre d’altres. 
 

 

3. Requisits dels participants 
 

Podran participar totes les persones majors de 18 anys amb DNI o NIF i un compte 
bancari obert al seu nom. 

 
Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud, en model normalitzat, 
així com la/les fotografia/es en format digital i la documentació que s’indica en 
aquestes bases en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol altre 
procediment reconegut per la llei.  

 
Per poder participar del concurs és obligat aportar les següents dades: 

 Nom i cognoms de l’autor/a de la fotografia 

 DNI o NIF 

 Telèfon de contacte 

 Correu electrònic 

 Adreça postal 

 Lloc i data on es va realitzar la fotografia 



 
 

 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 
 
No podran participar en el concurs aquelles persones que hagin participat directament 
o indirectament en l’elaboració i el desenvolupament del concurs, així com els seus 
familiars de primer grau. 

 
Tampoc podran participar en el concurs les persones que es trobin en qualsevol de les 
situacions previstes a l’article 71 de la Llei de contractes del sector públic. 

 
La persona guanyadora serà contactada a través de correu electrònic i/o trucada 
telefònica per tal de ser informada sobre la fotografia que ha sigut seleccionada com a 
guanyadora i la dotació econòmica que li correspon.  
 
La participació al concurs és gratuïta. 

 
 
4. Requisits de presentació de les fotografies 
 
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. 

 
Les fotografies presentades 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.  

 
 

5. Terminis de participació 
 

El termini per a la presentació de les fotografies serà de vint dies naturals, comprès 
entre el 29 d’agost i el 17 de setembre de l’any 2022, comptant inclusivament tots dos. 
 

 
6. Temàtica 

 
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 es concretarà cada any en funció de les prioritats de la 
Unitat de Cooperació en la convocatòria i podrà tractar diferents aspectes: 

 

 Globalització i Desigualtats Nord-sud 

 Interculturalitat crítica, decolonialitat i ruptura amb l’eurocentrisme  

 Condicions de vida en els països empobrits 

 Igualtat de gènere, drets de dones i nenes, i feminismes 

 Drets LGTBIQ+  

 Inclusió social i lluita contra la pobresa 

 Justícia mediambiental i refugiades climàtiques 

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1582.html


 
 

 Construcció de la Pau, prevenció de conflictes i antimilitarisme 

 Drets de les comunitats indígenes i minories ètniques 

 Justícia racial, xenofòbia i intolerància 

 Drets de la infància i la joventut  

 Formes contemporànies d'esclavitud i tràfic humà 

 Persones defensores dels drets humans  

 Responsabilitat social corporativa i inversions socialment responsables 

 Desallotjaments forçats, sensellarisme i assentaments informals 
 Desenvolupament sostenible i ODS 

 Diversitat funcional  
 Discriminació i violència contra la gent gran 

 

7. Difusió del concurs 
 

Es farà difusió 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 Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme. 
 

 
8. Ús de les imatges i ús de les dades 

 
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. 

 
La fotografia guanyadora serà utilitzada per la difusió de la convocatòria de 
subvencions per a projectes de cooperació internacional i d’educació pel 
desenvolupament de l’any 2023 de la Unitat de Cooperació. 

 
De les fotografies rebudes se’n farà una selecció amb l’objectiu d’exposar-les a 
diferents espais de la ciutat de Girona. 

 
Totes les fotografies presentades serviran com a fons documental de la Unitat de 
Cooperació, i es podran utilitzar en la difusió d'activitats tant impulsades per la mateixa 
Unitat de Cooperació, com pels diferents actors de la cooperació gironina, a través 
d’impresos, publicacions al web municipal de cooperació, entre d’altres. 

 
L’explotació comercial de les fotografies queda reservada exclusivament a l’autor.  

 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap 
fitxer de l’Ajuntament de Girona. 

 
 
9. Principis informadors del procediment de concessió dels premis 
 
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és 
el procediment de concurrència competitiva i es regeix pels principis de legalitat 
pressupostària, sostenibilitat econòmica i financera, publicitat i transparència, lliure 
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència. 

 



 
 

 
10. Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment 

de concessió i termini en què serà notificada 
 
El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública 
aprovada per l’òrgan competent.  

 
La convocatòria es farà pública a través del tauler d’edictes i del web municipal.  

 
L’extracte de la convocatòria es traslladarà a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP). 
 
La regidoria de Drets Socials i Cooperació efectuarà la instrucció del procediment per 
a l’atorgament d’aquest premi. 
 
La competència per a la resolució correspon a la Junta de Govern Local. 
 
El termini per a resoldre l’atorgament dels premis és de tres mesos a comptar de la 
data del veredicte del Jurat. 

 
La resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i es publicarà al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Girona i en el web municipal (www.girona.cat) i tindrà els 
mateixos efectes que la notificació individual. 

 
Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent al de la seva publicació, sens perjudici que, si es considera 
convenient, s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns. 
 
 
11. Jurat 

 
La valoració de les fotografies serà a càrrec d’un 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’ONG Solidàries 
- Una fotògrafa professional 
- Un/a membre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 

 
La decisió del jurat és definitiva. 

 
 

12. Criteris de valoració 
 
Les fotografies presentades seran avaluades per el jurat, que aplicarà els següents 
criteris de valoració: 

- Adequació de la fotografia a la temàtica del concurs (fins a 5 punts) 
- Dificultat i qualitat tècnica de la fotografia (fins a 5 punts) 
- Originalitat i impacte visual de la fotografia (fins a 5 punts) 

 
El jurat valorarà cadascuna de les fotografies presentades. 

http://www.girona.cat/


 
 

 
El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases, especialment la facultat –si ho consideren justificat– de declarar-lo desert. 
 
 

13. Dotació econòmica  
 

La dotació econòmica destinada al premi del concurs és de tres-cents seixanta euros 
(360,00 €) que s’ingressaran al compte bancari de la persona guanyadora. 

 
L’Ajuntament es posarà en contacte amb la persona guanyadora utilitzant les dades 
facilitades en l’enviament de la seva candidatura, per a comunicar-li formalment el 
resultat. 

 
El pagament de la dotació econòmica en concepte de premi es realitzarà mitjançant 
transferència bancària. 
 

 
14. Acceptació i renúncia al premi 

 
La persona guanyadora del concurs, una vegada hagi sigut informada del resultat del 
mateix, disposa d’un termini de 5 dies hàbils, per acceptar de forma expressa la seva 
acceptació o la seva renúncia al premi. Per tal de fer-ho, haurà de presentar per 
Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona el model normalitzat disponible a la seu 
electrònica: https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1558.html 

 
En cas d’acceptar-lo haurà de facilitar les dades necessàries per a poder emetre la 
resolució d’atorgament dels premis. 

 
El nom de la persona guanyadora també es farà públic al web i xarxes socials dels 
organitzadors. 

 
L’acceptació del premi implica que la persona guanyadora autoritza l'Ajuntament 
perquè pugui publicar el seu nom i cognoms. 

 
En el cas que en el termini indicat, la persona guanyadora no accepti el premi, hi 
renunciï, no es pugui contactar amb ella o no compleixi els requisits establerts en 
aquestes bases, el jurat seleccionarà, com a guanyadora, la següent imatge amb més 
nombre de vots pel jurat. 

 
 

15. Acceptació de les bases 
 

La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i del dictamen 
del jurat. 

 

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1558.html

