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Exp. X2020000243 

 
CONCURS D’INSTAGRAM #AmorSenseViolències 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 
 
Les àrees de Ciutadania i Joventut de l’Ajuntament de Cassà de la Selva convoquen un 
concurs de fotografies i vídeos a Instagram amb les següents bases: 
 
 
PRIMERA. Objecte de la Convocatòria 
 
L’Ajuntament de Cassà organitza el 1r Concurs d’Instagram #AmorSenseViolències, un 
concurs audiovisual i fotogràfic a través d’Instagram amb el propòsit d’expressar el rebuig 
cap a la violència masclista envers les dones i dur a terme accions en commemoració del 
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.  
 
L'Ajuntament de Cassà de la Selva convida els participants a realitzar fotografies o vídeos 
de màxim 20 segons que expressin el rebuig cap a la violència masclista envers les dones. 
 
SEGONA. Requisits de participació 
 
Podran participar en el concurs totes aquelles persones que ho desitgin que compleixin els 
següents requisits:  
 
- ser residents d’Espanya 
 
- tenir perfil en obert (no privat) del compte d’Instagram 
  
-  seguir el perfil d’Instagram de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Cassà @cassajove 
 
El concurs fotogràfic comptarà amb les següents categories:  
- Jove: fins a 19 anys  
- Adult: majors de 20 anys 
 
No hi ha màxim de fotografies /vídeos per participant. 
 
Els participants que concursin a través d’Instagram, han d’etiquetar les seves fotografies i/o 
vídeos amb #AmorSenseViolències i #categoriajove o #categoriaadult (segons 
correspongui).  
 
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions de d’Instagram, 
que es poden consultar a http://instagram.com/legal/terms.  
 
El termini de participació en el concurs serà per a totes les fotografies/vídeos publicats des 
del 26 d’octubre de 2020 fins al 20 de novembre de 2020.  
  
TERCERA. Convocatòria del concurs 
 
Es convocarà el concurs mitjançant els mitjans que es considerin més oportuns per donar 
una màxima difusió i facilitar la màxima participació com, per exemple, xarxes socials, 
cartells, pàgina web de l’Ajuntament, ràdio, etc. Així mateix, es podrà remetre a les 
associacions que componen el teixit social local. 
 

http://instagram.com/legal/terms
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QUARTA. Tema i format de les fotografies i vídeos 
 
El tema del concurs és #AmorSenseViolències, rebuig a la violència envers les dones.  
 
S’admetran a concurs les fotografies o vídeos de màxim 20 segons publicats a Instagram 
amb l’etiqueta #AmorSenseViolències i l’etiqueta de la categoria que correspongui 
(#categoriajove / #categoriaadult), on els participants expressin el rebuig cap a la violència 
masclista envers les dones. Poden expressar-se mitjançant imatges, textos, testimonis, etc.; 
el que creguin convenient per donar la seva opinió crítica davant d’aquesta xacra social. 
 
Els participants han de garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació de les 
fotografies i/o els vídeos, que les fotografies i/o vídeos estan lliure de qualsevol mena de 
càrrega, gravamen o dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la 
captació, publicació i reproducció de les imatges de la/es persona/es que pugui/n aparèixer 
a les fotografies i/o als vídeos. 
 
La organització del concurs es reserva el dret de rebutjar la participació d'aquelles 
fotografies / vídeos que el seu contingut no s'ajusti al tema del concurs. En tot cas, es 
valorarà la qualitat artística i tècnica de les fotos i vídeos.  
 
CINQUENA. Condicions generals 
 
L’Ajuntament de Cassà es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que no 
compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs. 
 
L’Ajuntament de Cassà es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir amb 
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de 
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitatiu, l'intent de registre de 
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació 
d'identitat. Així mateix, l’Ajuntament de Cassà es reserva el dret de posar qualsevol sospita 
en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma Instagram, 
perquè adoptin les mesures que corresponguin. 
 
Igualment, l’Ajuntament de Cassà es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que 
pugui correspondre. 
 
Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats 
elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin 
atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones. També es prohibeix l’ús de 
continguts ni material obscè, violent, ofensiu i/o difamatori.  
 
SISENA. Premis 
 
El premi serà una càmera GOPRO HERO6 o similar per al guanyador/a de cada categoria. 
 
Podran declarar-se deserts els premis si segons el parer del Jurat les fotografies/ vídeos no 
reuneixen la qualitat artística requerida ni compleixen els requisits d’aquestes bases. 
 
SETENA. Jurat 
 
El Jurat estarà compost per 
President: l'Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Cassà  
 
Secretari /a (amb veu sense vot): un representant de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Cassà  
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Vocals: 
- la regidora de Joventut, Festes, Entitats i Comunicació de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva 
- la regidora de Serveis Socials, Salut i Ciutadania 
- la tècnica de Ciutadania de l’Ajuntament de Cassà de la Selva  
- un representant de l’Escola Municipal d’Art Josep Lloveras de Cassà de la Selva  
- un representant designat de l’Institut Català de les Dones (ICD) 
 
VUITENA. Dispositiva del Jurat i comunicació del veredicte 
 
El Jurat, una vegada finalitzat el termini de publicació de fotografies/vídeos, es reunirà prèvia 
convocatòria del seu President, i examinarà les publicacions presentades. 
 
La dispositiva del Jurat es comunicarà als participants el dia 25 de novembre de 2020, 
mateix dia en què es farà públic el guanyador/a del concurs a través de les xarxes socials i 
els altres canals i mitjans que es considerin oportuns. 
 
La dispositiva del Jurat haurà de ser considerat inapel·lable, comunicant-se a tots els 
participants d'acord amb les Bases que regulin cadascun dels diferents concursos que se 
celebrin.  
 
A continuació s'elevarà el resultat del concurs a l'Alcaldia, la qual resoldrà sobre la proposta 
del jurat. 
 
NOVENA. Procediment d’acceptació 
 
Els guanyadors/es de les dues categories hauran de posar-se en contacte amb 
l’Organització en un període de 72 h a través d’un correu electrònic a info@cassajove.cat en 
el qual confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitaran el seu nom d’usuari 
d’Instagram, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte. Una vegada acceptat el 
premi, l’Ajuntament de Cassà de la Selva trametrà la informació del contacte perquè es facin 
arribar el premis. 
 
En cas que els guanyadors/es no responguin en el termini indicat per acceptar el premi, si 
no compleixen totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no volen o no poden gaudir 
del premi, els guanyadors/es quedaran descartat i es podrà donar a la persona que hagi 
quedat seleccionada a continuació. 
 
DESENA. Propietat de les obres 
 
Els drets d’explotació de les fotografies i vídeos realitzats corresponen a l’autor i s’atorga a  
Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús, 
http://instagram.com/legal/terms).  
 
Els participants cediran a l’Ajuntament de Cassà de la Selva els drets d’explotació de les 
imatges i vídeos i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer comunicació pública a 
través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre d’altres, materials gràfics, 
audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a usos no comercials. En tots 
els casos, es farà constar el nom de l’autor de les imatges. 
 
ONZENA. Protecció de dades personals 
 
Els participants autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer de 
promoció i difusió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. Les dades s’utilitzaran per 

mailto:info@cassajove.cat
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gestionar aquest concurs, per contactar amb els guanyadors, per a la tramesa d’informació, 
publicitat, publicacions digitals, i d’altra informació relacionada amb l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva. 
 
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la 
seva informació personal. 
 
Els titulars de les dades poden exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-
t’ho per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, al Registre General de 
l’Ajuntament de Cassà de la Sela, Rbla, Onze de Setembre, 107 | 17244 Cassà de la Selva. 
 
DOTZENA. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
La xarxa social Instagram està exemptes de tota responsabilitat en relació amb la promoció i 
la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o 
administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada. 
 
TRETZENA. Altres normes  
 
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva 
totalitat i el criteri interpretatiu de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per que fa a la resolució 
de qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el 
sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a 
conseqüència de la mateixa, l’Ajuntament de Cassà de la Selva quedarà alliberat del 
compliment de qualsevol obligació contreta amb ell. 
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquesta promoció en qualsevol moment i / o finalitzar-la de forma anticipada 
si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de les xarxes socials i 
pàgina web de l’Ajuntament i, si s’escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar 
que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres. 
 
CATORZENA. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents Bases es regiran per la legislació espanyola. 
 
Qualsevol controvèrsia que resultés de la interpretació o compliment de les presents bases, 
seran competents la jurisdicció dels tribunals del domicili de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva. 
 
 
 
 
 
 

Bases aprovades per Decret d’Alcaldia 2020/1948, de 29 d’octubre de 2020 


