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Altres anuncis – Premis i Honors

ANUNCI de convocatòria de la 5a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, 
per a la prevenció i eradicació de la violència masclista – Convocatòria 2020.

El 10 d’octubre de 2019, la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per 

l’Alcaldia pel Decret d’Alcaldia S1/D/2019-1305, de 15 de juny, va aprovar inicialment les 

Bases particulars del Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i eradicació de la 

violència masclista.

En compliment del que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les esmentades Bases 

particulars es van sotmetre a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, 

comptats des del 22 de novembre de 2019 fins al 23 de desembre de 2020, a fi que les 

persones interessades poguessin examinar l’expedient i formular, en el seu cas, les 

al·legacions que creguessin oportunes.

Atès que no figura anotat al Registre General d’entrada cap assentament d’al·legacions a les 

Bases particulars en el període d’al·legacions establert, en compliment de l’acord de la 

Comissió de Govern de 10 d’octubre de 2019, aquestes queden aprovades definitivament i es 

procedeix a la convocatòria del premi, en virtut de l’acord municipal ja esmentat i a l’empara 

de la base quarta de les reguladores d’aquest guardó.

Termini, forma i lloc de presentació

Poden participar en aquest concurs joves i adolescents que visquin, estudiïn o treballin a la 

ciutat de Barcelona, i que tinguin fins a 25 anys el dia en què finalitza el termini de 

presentació d’obres.

Les persones interessades a participar poden presentar les seves sol·licituds a partir de 

l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i fins al divendres 5 d’abril de 2020a qualsevol de les oficines d’atenció a la 

ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona, o bé per qualsevol dels canals previstos a l'article 

16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.

Les persones interessades han de presentar una instància, preferentment segons el model 

normalitzat que estarà disponible al web barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti, o en 

qualsevol cas de forma que quedi clara la seva voluntat de participar a la5a edició del Premi 

Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i eradicació de la violència masclista –

Convocatòria 2020d’acord amb les Bases particulars que les regulen, i adjuntant tota la 

documentació que estableix la base cinquena.

Les persones participants han de lliurar les obres dins un sobre tancat en els dos formats 

següents:
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a) Format paper: cal presentar còpies impreses en DIN-A4 amb les pàgines numerades, 

ordenades i grapades o enquadernades. L’organització no accepta els originals de les obres.

b) Format digital: en format d’imatge .jpg o .tiff, amb resolució de 300 DPI i un pes màxim de 

8 MB, en suport memòria USB.

Un cop acabat el concurs i atorgats els premis, l’organització no retornarà les còpies de les 

obres presentades en paper, les quals quedaran dipositades al Districte de Sant Martí. Pel que 

fa als suports de memòria USB, les persones participants que ho desitgin podran recuperar-

los posant-se en contacte amb l’organització.

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les Bases particulars.

Les Bases particulars i el model de sol·licitud es poden consultar al web barcelona.cat/premi-

jove-comic-santmarti.

Jurat i suport públic

El jurat farà la valoració de les obres i atorgarà els seus premis d’acord amb els criteris 

establerts per la Base setena de les Bases particulars.

Les persones que hi estiguin interessades podran emetre el seu suport a una o més obres de 

manera virtual mitjançant el web www.decidim.barcelona fins a les 0.00 h del dia anterior a 

l’acte de lliurament dels premis. Per emetre el suport a les obres presentades caldrà ser 

major de 14 anys i estar empadronada a la ciutat de Barcelona.

Categories i quantia dels premis

D’acord amb la base segona de les Bases particulars, les categories a què es poden acollir els 

participants són:

• Categoria A: persones d’entre 16 i 25 anys

• Categoria B: persones menors de 16 anys

Les persones que siguin menors de 16 anys a 31 de desembre de 2020 estaran incloses a la 

categoria B. Les persones que siguin majors de 25 el dia 5 d’abril de 2020 no podran 

participar al concurs.

Pel que fa als premis, la base vuitena estableix els següents:

a) Premis del jurat:

• Per a la categoria A (persones d'entre 16 i 25 anys), una dotació econòmica per valor 

de 1.000 € i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

• Per a la categoria B (persones menors de 16 anys), un curs intensiu de còmic, un lot 

de material gràfic especialitzat i un lot de còmics i novel·les gràfiques.
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b) Premis del públic

• Per a la categoria A, un curs intensiu de còmic i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

• Per a la categoria B, un curs intensiu de còmic i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

Per a les fins a tres mencions especials que atorgui el jurat, el premi consisteix en còmics i 

novel·les gràfiques.

Els premis del jurat i del públic seran compatibles i poden recaure en una mateixa obra.

Totes les persones premiades rebran un certificat acreditatiu del premi obtingut.

Veredicte i notificació

El veredicte del Jurat i els premis del públic es donaran a conèixer el dia de l’acte de 

lliurament. L’organització donarà a conèixer el lloc, dia i hora de l’acte de lliurament 

mitjançant el web barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti. Els resultats es podran conèixer 

també en aquesta mateixa adreça d’internet a partir del dia següent al de l’acte de 

lliurament.

Barcelona, 31 de gener 2020. La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Rocio 

Benito i Arranz.

10 de febrer del 2020 CSV: bab5-0132-217f-07ff


	GM_2020_19320

