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Núm. 8130
diPUtAció de GirOnA
INSPAI, Centre de la Imatge

Edicte d’aprovació de la Convocatòria de la XVI Edició del Premi Joves 
Fotògraf(e)s

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 19 de 
setembre de 2017, ha aprovat la Convocatòria de la XVI Edició del 
Premi Joves Fotògraf(e)s, el text de la qual es transcriu a continuació:

“CONVOCATÒRIA DE LA XVI EDICIÓ DEL PREMI JOVES 
FOTÒGRAF(E)S
  
Convocatòria per a projectes fotogràfics

INSPAI, Centre de la Imatge, adscrit a l’Àrea de Cultura, Noves Tec-
nologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona, convoca la 
XVI edició del Premi Joves Fotògraf(e)s, el qual té com a objectiu 
promoure i difondre els treballs fotogràfics dels joves fotògrafs i 
fotògrafes de l’àmbit territorial de Catalunya. Aquesta aposta per 
la creació fotogràfica és un dels objectius d’INSPAI, conjuntament 
amb l’interès per, d’una banda, acostar la població a la fotografia 
des de totes les vessants, perquè pugui gaudir de les tendències de 
la producció fotogràfica actual, i, de l’altra, oferir als ajuntaments 
una proposta cultural mitjançant exposicions itinerants.

La Diputació escollirà un projecte fotogràfic entre tots els que es pre-
sentin, que es dotarà dels recursos necessaris perquè sigui exposat, 
perquè se n’editi un catàleg i perquè l’exposició pugui itinerar. El 
projecte escollit es premiarà amb 1.250,00 € bruts (import subjecte 
a les retencions de les persones físiques vigents en el moment del 
pagament del premi).

Aquesta convocatòria es regeix per les condicions següents:

1. Participants

1.1. La convocatòria és oberta a les persones físiques que tinguin 
entre 18 i 30 anys, nascudes en un municipi de Catalunya o bé que hi 
hagin estat empadronades durant tres anys, com a mínim, i encara 
ho estiguin en el moment de presentar la sol·licitud de participació.

1.2. La inscripció és gratuïta.
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1.3. No es pot presentar a la convocatòria cap persona que hagi estat 
seleccionada en edicions passades. Tampoc no hi pot participar el 
personal funcionari o laboral de la Diputació de Girona ni dels or-
ganismes autònoms o entitats que en depenen.

2. Projectes

2.1. Cada participant pot presentar un sol projecte fotogràfic. El pro-
jecte ha de correspondre a un únic tema, reportatge o tècnica. En cas 
que es rebi més d’un projecte o sol·licitud d’una mateixa persona, la 
Diputació de Girona només acceptarà el primer que s’hagi inscrit en 
el Registre General.

2.2. Les imatges que acompanyin la sol·licitud s’han de lliurar en 
format digital i poden haver estat realitzades amb qualsevol proce-
diment, sempre que sigui un procediment íntegrament fotogràfic. 
No s’acceptaran obres realitzades amb tècniques no fotogràfiques.

2.3. Els projectes que es presentin no poden haver estat premiats en 
cap altre premi, concurs, certamen o convocatòria similar, ni tampoc 
seleccionats quan d’aquesta selecció hagi derivat o pugui derivar 
una exposició pública, una edició en un catàleg o la comunicació 
pública per qualsevol mitjà.

3. Lliurament de la documentació

La documentació es pot presentar des del dia 2 d’octubre fins al 10 
de novembre de 2017, ambdós inclosos, per qualsevol dels mitjans 
previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques: a) 
en línia, mitjançant el registre electrònic de la Diputació de Girona, 
amb la signatura digital de la persona sol·licitant; o mitjançant el 
servei idCAT Mòbil; b) presencialment, al Registre General de la Di-
putació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona), en horari 
d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h).

4. Documentació

Per concórrer a la convocatòria cal presentar, juntament amb el pro-
jecte, la documentació següent:

En línia:
1. La instància genèrica (cliqueu aquí per accedir-hi) que reculli la 
voluntat de participació al Premi Joves Fotògraf(e)s i la sol·licitud 
d’admissió de la petició.
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2. Cal adjuntar-hi la documentació següent:

a)  Una fotocòpia del DNI.
b)  Si escau, el certificat que acrediti el requisit d’empadronament 

establert a l’apartat 1.1.
c)  Les dades del projecte i l’enllaç de descàrrega de les imatges en 

alta resolució: fitxers en format TIFF amb resolució de 2.400 × 
3.800 píxels ( cliqueu aquí per accedir-hi).

d)  Les imatges en fitxers en format JPG, amb baixa resolució de 241 
× 350 píxels.

Presencialment:
1. La instància genèrica (cliqueu aquí per accedir-hi) que reculli la 
voluntat de participació al Premi Joves Fotògraf(e)s i la sol·licitud 
d’admissió de la petició.

2. Cal adjuntar-hi la documentació següent:

a)  Una fotocòpia del DNI.
b)  Si escau, el certificat que acrediti el requisit d’empadronament 

establert a l’apartat 1.1.
c)  Les dades del projecte i l’enllaç de descàrrega de les imatges en 

alta resolució: fitxers en format TIFF amb resolució de 2.400 × 
3.800 píxels ( cliqueu aquí per accedir-hi).

d)  En suport CD, DVD o mitjançant un llapis de memòria USB: 
imatges en fitxers en format JPG, amb baixa resolució de 241 × 
350 píxels.

 
5. Comissió d’Avaluació

La Comissió d’Avaluació dels projectes es reunirà en un termini 
màxim de quinze dies a partir de l’últim dia de presentació de sol-
licituds, i tindrà la composició següent:

President

El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnolo-
gies, Esports i Benestar o la persona que delegui.

Vocals

• La cap d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, 
o la persona que delegui.

• Tres fotògrafs de reconeguda trajectòria professional i artística.
• Una persona experta en crítica de l’art i la fotografia.
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Aquests quatre darrers vocals, en cas de no poder-se reunir, podran 
delegar les seves funcions, de comú acord amb la direcció d’INSPAI, 
en una altra persona.

Actuarà com a secretària, amb veu però sense vot, una persona en 
representació d’lNSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Gi-
rona.

En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president de la Co-
missió d’Avaluació.

El veredicte de la Comissió d’Avaluació serà elevat a la Presidència, 
òrgan que emetrà una resolució, mitjançant decret, en un termini 
màxim de trenta dies a comptar de l’endemà de la data d’emissió 
del veredicte. La resolució es notificarà a la persona seleccionada 
i a la resta de participants, i es farà pública al lloc web d’INSPAI 
(www.inspai.cat) i a les xarxes socials a partir del dia 1 de desembre 
de 2017.

Un cop rebuda la notificació, la persona seleccionada disposarà d’un 
termini de tres setmanes per lliurar a INSPAI quaranta fotografies 
relatives al projecte presentat o que en derivin (apartat 4), en suport 
digital, en els formats, les mides, els suports i segons la presentació 
que INSPAI li indicarà.

6. Premi

Es premiarà el projecte seleccionat amb 1.250,00 € bruts (import 
subjecte a les retencions de les persones físiques vigents en el mo-
ment del pagament del premi).

El premi amb càrrec a l’aplicació pressupostària 502/3322/48001, 
queda condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
moment de la resolució de la concessió.

7. Acceptació de les bases de la convocatòria

7.1. La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació 
plena de les bases i de les obligacions que se’n deriven. 

7.2. La Diputació es reserva el dret de resoldre com consideri més 
convenient, de manera equitativa i ajustada a dret, qualsevol inci-
dència no prevista en aquesta convocatòria. La Comissió d’Avalu-
ació, en desenvolupament de les seves funcions, podrà interpretar 
les bases d’aquesta convocatòria d’acord amb els mateixos criteris.
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8. Informació

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, facilitarà 
assessorament i orientació a totes les persones interessades en la 
convocatòria. El text de les bases, la convocatòria i el model del for-
mulari de dades del projecte que cal presentar es podran consultar 
al lloc web d’INSPAI (www.inspai.cat) i al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Girona.

9. Recursos

Contra l’acord anterior, que esgota la via administrativa, es pot in-
terposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a partir del dia 
següent a la seva publicació.
Alternativament, i de forma potestativa es pot interposar recurs de 
reposició davant de la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en el 
termini d’un mes, a partir del dia següent a la seva publicació.” 

Girona, 26 de setembre de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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