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BASES DEL CONCURS “ALMUSSAFES ES QUEDA EN CASA”
1. OBJECTE DEL CONCURS.
L'Ajuntament d'Almussafes, en col·laboració amb les entitats culturals locals
Paleta i Pinzell, Club gastronòmic “El putxeret”, fotoclub “La imatge” i el club de
lectura d’Almussafes, convoca el concurs “Almussafes es queda en casa”.
Constituïx l'objecte d'esta convocatòria fomentar les arts culturals de la cuina,
l’escriptura, la pintura i la fotografia durant el confinament i a més, promocionar el
comerç de proximitat a la nostra localitat. El concurs constarà de cuatre modalitats a
les que presentar els treballs, una de cuina, una de pintura, una de escriptura i una
de fotografia, que a la seua vegada cada una d’elles comptarà amb una categoria
infantil i una adulta. Les bases del concurs estaran a disposició de qui les sol·licite
en la pàgina web del municipi (www.almussafes.es).
2.- PARTICIPANTS.
Podrà participar en qualsevol de les quatre modalitats del concurs (cuina,
escriptura, pintura i fotografia) tota persona física que ho desitge, tenint en compte
que hi haurà dos categories dins de cada una d’elles; una infantil fins a 14 anys, i
una d'adults a partir de 15 anys. Cada persona podrà presentar tants treballs com
desitge a cada modalitat.
3. PRESENTACIÓ.
3.1.- Les obres s'hauran de presentar electrònicament, enviant-les als correus
electrònics següents:
a) CUINANT A CASA: almussafes_gcc@gva.es
b) HISTÒRIES DEL CONFINAMENT: almussafes_bib@gva.es
c) MIREM ALMUSSAFES DES DE LES FINESTRES: almussafes_rcc@gva.es
d) PINTEM EL CONFINAMENT: almussafes_ec2@gva.es
3.2.- El format adequat per a presentar els treballs serà en format “pdf” per als
documents i “jpg” per a les imatges.
3.3.- Els treballs es presentaran sense signar. En el correu electrònic constaran les
dades personals de l'autor o autora: nom complet, D.N.I. o semblant, n.º de telèfon,
direcció i edat. En l’assumpte del correu s'haurà de posar: “CONCURS
ALMUSSAFES ES QUEDA EN CASA: NOM DE LA MODALITAT A LA QUE ET
PRESENTES” i la categoria en la què es participe: infantil o adulta.
3.4.- El termini per a l’ enviament de les obres en totes les modalitats serà del 20
fins 26 d’abril de 2020.

4. CONDICIONS TÈCNIQUES.
4.1.- Totes les obres, bé relats, fotografies, dibuixos i receptes hauran de ser
originals i inèdites, i no haver estat premiades en cap altre certamen o concurs.
4.2 Especificacions tècniques de la categoria PINTEM EL CONFINAMENT:
a) Els cartells podran ser executats per mitjà de qualsevol tècnica o procediment
sempre que siga susceptible la seua reproducció per mitjans tècnics normals.
b) Els cartells tindran les mesures següents: mitja quartilla (15 cm x 10,5 cm).
c) En els originals presentats no haurà d'aparéixer cap tipus de llegenda.
d) Les obres no podran en cap cas vulnerar la intimitat ni el dret a la pròpia imatge
de les persones. Per això, no s'admetran treballs en els que apareguen persones o
llocs privats què es puguen identificar.
4.3 Especificacions tècniques de la categoria CUINANT A CASA:
a) Les receptes hauran de tindre un toc de originalitat i estar basades amb
productes de primera necessitat.
b) S’haurà de presentar un document escrit describint la recepta, detallant
ingredients, temps de cocció, etc. i una fotografia del resultat final. També pot estar
acompanyat amb fotografies del procés.
4.4 Especificacions tècniques de la categoria HISTÒRIES DEL CONFINAMENT:
a) Es podran presentar treballs tant en prosa com en vers.
b) L’extensió màxima dels treballs serà d’una pàgina. El format del text serà font:
Arial tamany 11.
c) Les històries, contes, o versos deuran estar relacionats amb l’estat d’excepció
que vivim en estos moments.
4.5 Especificacions tècniques de la categoria MIREM ALMUSSAFES DES DE LES
FINESTRES
a) Es podran presentar fotografies del poble, fetes des de les finestres o terrasses
del domicili del participant.
b) No es podrà identificar cap persona o lloc privat que puga apareixer a la
fotografia.
c) No podran apareixer elements polítics o ofensius a les fotografies.
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5. PREMIS.
5.1.- S'adjudicaran un total de 24 premis: 6 premis a cada modalitat, tres per
categoria d’edat, que consistiran en regals del comerç local valorats en 50 euros.
5.2.-. Totes les obres presentades quedaran en propietat de l'Ajuntament
d'Almussafes i les associacions col·laboradores i es reservaran el dret a editar-los
amb finalitats culturals, artístiques o promocionals i en tot cas, mai comercials,
atenent-se en tot moment a allò disposat sobre este concepte per la legislació de
propietat intel·lectual, indicant sempre el nom de l'autor. Les obres presentades es
publicaràn en les xarxes socials i web de l'Ajuntament amb l’objecte de
reconeiximent del treball efectuat per tots els participants i per a que siga possible
que tots els veïns puguen vore una expossició cultural on-line.
5.3.- Els participants es responsabilitzaran totalment que no existisquen drets a
tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets de propietat.
6. JURAT.
6.1.- Per a la resolució del concurs, es constituirà un jurat per a cada categoria
integrat per un membre de la corporació municipal de l'Ajuntament d'Almussafes i 4
membres de l’entitat col·laboradora corresponent.
6.2.- La identitat dels membres del jurat es farà pública en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament d'Almussafes, amb anterioritat a la formulació de la proposta de
resolució.
6.3.- El jurat es reunirà abans del 9 de maig, examinarà els treballs presentats i
d'acord amb el seu valor representatiu del confinament i amb la seua qualitat
artística, formularà la corresponent proposta de resolució de la convocatòria.
6.4.- El jurat podrà declarar desert el concurs, si les obres presentades no reunixen
la qualitat suficient.
6.5.- El jurat podrà resoldre tot allò no previst a les bases i les seues decisions
seran inapel·lables.
7. RESOLUCIÓ.
7.1.- El jurat elevarà el resultat a l'òrgan municipal competent per què s'adopte la
resolució definitiva.
7.2.- L’Ajuntament d’Almussafes es reserva el termini per a l’entrega dels premis
per el condicionament de la vigència de l’estat d’alarma decretat en aquestos
moments.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
8.1.- La simple participació en este concurs, suposa l'acceptació de les seues bases
que ho regulen.
9. PROTECCIÓ DE DADES.
9.1.- En compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades,, li informem
que les dades de caràcter personal i la informació facilitada pels participants, seran
incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del que és responsable
l'Ajuntament d’Almussafes.
9.2.- La finalitat estarà vinculada a les diferents tramitacions per l’organització dels
presents concursos.
9.3.- Els participants podran, en tot moment, i de conformitat amb la legislació
vigent, exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de
sol·licitud dirigida al Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Almussafes.

