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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE PALMA

8886 Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, extracte de les Bases per a un concurs (FEMinicidi)
per la reparació i memòria de les dones assassinades per violència masclista de l’Ajuntament de
Palma

BDNS: 525211

"De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es
/bdnstrans/index) i en la pàgina de l'Ajuntament de Palma https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?
seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=70015&tipo=4&nivel=1400&codResi=1&language=ca

1r. Objecte i finalitat del concurs

L'objecte del concurs és seleccionar una obra d'arts visuals (fotografia, escultura, pintura, instal•lació, videoinstal•lació…) amb la finalitat
que constitueixi un símbol de memòria i reparació de les dones assassinades per violència masclista, i alhora fomentar la creativitat artística
de joves creadors. Mitjançant aquest concurs es proposa recuperar les històries de vida de les dones de les Illes Balears assassinades per
violència masclista.

2n. Participants

En aquesta convocatòria hi poden participar joves creadors residents a Palma, amb edats entre els 14 i 35 anys, que vulguin desenvolupar la
proposta artística objecte d'aquesta convocatòria, hauran d'estar empadronades a Palma. L'Ajuntament comprovarà les dades i, en cas de no
estar dins la franja d'edat del concurs o de no figurar inscrit en el Padró municipal, la persona participant serà exclosa. Els menors d'edat han
d'aportar com a condició imprescindible l'autorització del pare, la mare o el tutor legal (la persona que en tingui la pàtria potestat). Sense
aquesta autorització quedaran desqualificats. S'haurà d'adjuntar una còpia del DNI de la persona signant.

Els i les participants rebran un document acreditatiu de la seva participació.

Participar al concurs implica acceptar aquestes Bases i autoritzar l'Ajuntament de Palma per a exhibir l'obra premiada durant el temps que es
consideri oportú.

3r. Bases reguladores

Per a tot el que no preveuen aquestes bases són d'aplicació l'Ordenança municipal de subvencions de l'Ajuntament de Palma, aprovada pel
Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del 26 de febrer de 2015 i publicada al BOIB núm. 35, de 12 de març de 2015; el Text refós de les
bases d'execució del pressupost general corresponent a l'exercici de 2020, i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de subvencions de la CAIB, la Llei 39/20156, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les
administracions públiques; la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de per a la modernització del govern local; el Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, La Llei 23/2006, de 15 de desembre, de Capitalitat de Palma; i la resta de normativa que li
sigui de aplicació.

4t. Quantia

La quantitat pressupostada per aquest concurs és de 2.000,00€ euros, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33710.481.00 - JOVENTUT.-
PREMIS JOVES dels pressupost de despeses de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l'any 2020. RC 220200008629

5è. Documentació a presentar

a. Annex 1. Formulari de sol·licitud emplenat i firmat
b. Annex 2. Formulari de sol·licitud menors d'edat amb autorització del pare, mare o tutor/ra legal. S'haurà d'adjuntar una còpia del
DNI de la persona firmant.

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

20
/1

66
/1

06
83

81

http://boib.caib.es


Núm. 166
26 de setembre de 2020

Fascicle 160 - Sec. V. - Pàg. 31999

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

c. Annex 3. Breu memòria explicativa de la proposta (màxim de 3 fulls) en format PDF. Si es vol presentar documentació en format
vídeo ha de tenir una durada inferior als 20 segons.

Les dades presentades han de ser reals (no s'accepten pseudònims). Si es detecten irregularitats, errors o omissions que dificultin localitzar el
o la participant l'obra presentada s'eliminarà del concurs.

Si falta informació esmentada en aquesta base es disposarà d'un termini de deu dies per a aportar-la des del moment que es comuniqui
aquesta mancança.

6è. Termini de presentació de sol·licituds

La documentació s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI justiciasocial@palma.cat
indicant a l'assumpte del missatge el lema FEMinicidi.

Les propostes han de ser originals i inèdites i no poden haver rebut premis a d'altres concursos o certàmens.

El termini de presentació serà de 30 dies naturals comptats des de l'endemà que es publiqui la convocatòria al BOIB. Les propostes que
s'enviïn fora d'aquest termini no participaran al concurs.

7è Aprovació de les bases i recursos

Les bases d'aquest concurs s'han aprovat per decret de batlia núm. AJT 202014145, de 21 de setembre de 2020.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha
dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. El
termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà d'aquesta publicació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós
administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d'aquest
Ajuntament, a les dependències o en les formes establertes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i s'entendrà
desestimat quan no s'hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició, i en aquest
cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa, sense perjudici, si escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 123 abans
esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i
10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà d'aquesta publicació, tot això sense perjudici de qualsevol altre
recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, 22 de setembre de 2020

El cap de servei d' Igualtat, Joventut i Drets Cívics
P.D. Decret de Batlia núm. 3000, de 26.02.2014

Publicat al BOIB núm 30, de 04.03.2014
José Manuel Carrillo Martínez
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