
BASES PER AL CONCURS DE FOTOGRAFIES "PHOTOCALL PURÍ SSIMA JOVE"  
 
1. Objecte 
L'estand institucional de la Fira de la Puríssima enguany gira al voltant de les polítiques de 
joventut presents a la ciutat; les gestionades a partir de la iniciativa municipal, i les que 
impregnen la ciutat a partir de les pròpies dinàmiques associatives juvenils o de la ciutadania 
jove en general. En aquest marc la Unitat de Joventut del Departament d’Igualtat d'Oportunitats  
de l’Ajuntament de Sant Boi, organitza un concurs de fotografia "Photocall Puríssima" amb 
l'objectiu de dinamitzar l'espai i premiar l'originalitat dels i les visitants a aquest estand. 
 
2. Participants  
Pot participar-hi qualsevol persona física d'entre 18 i 35 anys  resident a Sant Boi de Llobregat.  
 
3. Característiques de les fotografies 
- La fotografia es realitzarà en un photocall situat dins de l'estand municipal de la Puríssima 

(Sant Boi Young Spirit) elaborat a tal efecte 
- Totes les fotografies les realitzarà una persona de l'organització 
- La fotografia es pot realitzar de manera individual o en grup.  
 
4. Lloc i dates de realització de les fotografies 
El photocall estarà ubicat dins l'estand de la Puríssima. Les fotografies es realitzaran els dies 6, 
7 i 8 de desembre en les franges horàries següents: matins de 12 a 14 hores i tardes de 17 a 
20 hores 
 
Cada persona o grup de persones que es facin una fotografia, deixarà un únic contacte (nom, 
correu electrònic i telèfon), que serà el que identificarà aquella fotografia, per tal que 
l'organització pugui contactar en cas de ser guanyadors/es del concurs. Així mateix, la persona 
o persones que es facin la fotografia signaran un document d'autorització i cessió dels seus 
drets d'imatge. 
 
Per resoldre qualsevol dubte o obtenir informació complementària podeu posar-vos en contacte 
amb el: 
 
Servei d'Informació Juvenil El Punt 
La Factoria Jove de Can Massallera 
c. Mallorca, 30 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Tel. 936529843 
elpunt@santobi.cat 
www.joventutsantboi.cat 
www.facebook.com/jovessantboi 
 
5. Composició del jurat 
Les fotografies seran valorades pel següent jurat: Esther Coscojuela Martínez (Comunicació i 
Participació Ciutadana) Yolanda Molina López (cap de la unitat de Joventut), Montserrat Patón 
(tècnica de Joventut) i Elisabet Pedrosa (fotògrafa). 
 
6. Resolució del concurs 
Les fotografies realitzades es penjaren al facebook de  la Unitat de Joventut, 
www.facebook.com/jovessantboi  cada dia, perquè es pugui votar la foto que mes  agradi.     
El Jurat   decidirà  la fotografia guanyadora de les  10 fotos més votades, atenent els següents 
criteris:  la  seva originalitat, la més divertida i la que reflecteixi millor el lema de l'estand "Sant 
Boi Young Spirit". 
 
Les votacions es podran realitzar fins l'11 de desembre a les 14 h. Un cop acabat aquest 
termini el jurat triarà, d'entre les 10 fotografies més votades, la fotografia guanyadora (sempre i 
que reuneixi els requisits dels punts anteriors)  
 
El jurant pot declarar desert el concurs si ho considera oportú. La decisió del jurat serà 
inapel·lable. 
 



El veredicte del jurat serà comunicat a l'autor/a de la imatge guanyadora com a molt tard el 18 
de desembre. 
 
7. Premi 
La persona o grup autor/a de la imatge guanyadora rebrà un premi consistent en un àpat en un 
restaurant de Sant Boi valorat en un màxim de 300 euros. 
 
8. Drets sobre les obres 
Les fotografies no guanyadores s'eliminaran l'endemà de fer-se públic el veredicte. 
 
Les 10 fotografies  mes votades , així com la fotografia guanyadora, quedaran en propietat de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat., Els autors/es de les fotografies seleccionades i  el/la  
guanyador/a del concurs, de conformitat amb allò establert al Reial Decret Legislatiu pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, cediran amb caràcter gratuït i 
exclusiu, sense límit territorial , ni temporal, els drets de reproducció, distribució , comunicació 
pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat. 
 
Els/les participants es responsabilitzen de que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra 
presentada i de tota reclamació per drets d'imatge. 
 
9. Acceptació de les bases  
La participació en aquest  concurs  implica la total conformitat i acceptació de les bases. 
 
10. Interpretació de les bases  
L'Ajuntament té la potestat d'interpretar les presents bases i resoldre els dubtes i incidències 
que es produeixin.  
 
 
Sant Boi de Llobregat, 19 de novembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
David Coca Alves 
Cap del Departament d’Igualtat d’Oportunitats i Ocupació. 
 
 


