
 

Bases concurs FEMinicidi 2020 

BASES I REQUISITS PER A PARTICIPAR AL CONCURS (FEMinicidi) PER LA REPARACIÓ I 

MEMÒRIA DE LES DONES ASSASSINADES PER VIOLÈNCIA MASCLISTA DE L’AJUNTAMENT DE 

PALMA 

 

Marginal 2020/100013 

 

D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reglament de la Llei, aprovat 

per l’RD 887/2006, de 21 de juliol; 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, 

mitjançant aquestes Bases es convoca un concurs entre la ciutadania jove de Palma per a la reparació i la 

memòria de les dones assassinades per violència masclista. 

 

El Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, es va aprovar el desembre de 2017, amb els Acords entre el 

Govern i la resta d’Administracions autonòmiques i local, entitats i organismes que participaren en el 

desenvolupament del mateix. El Pacte s’estructura en diferents eixos, i entre els quals l’Eix 1 La ruptura del 

silenci, mitjançant el foment d’accions de sensibilització de la societat i de la prevenció de la violència de 

gènere desplegant accions dirigides a sensibilitzar a tota la societat sobre el dany que produeix la desigualtat 

i les conductes violentes i a ajudar a la presa de consciència sobre la magnitud del problema de la violència 

contra les dones i les conseqüències que té per a la vida de les dones i dels seus fills i filles. 

 

En compliment del Pla d’igualtat de gènere 2017-2021 de l’Ajuntament de Palma, la Junta de Govern del 13 

de març de 2019 va aprovar el Protocol d’actuació en cas d’assassinat per violència masclista, el qual disposa 

les actuacions que l’Ajuntament ha de dur a terme si es produeix un feminicidi. Entre d’altres, el Protocol 

ordena les actuacions de condol i de rebuig de la violència masclista, i també de memòria i reparació 

simbòlica. 

 

Els actes de memòria de les dones assassinades per violència masclista es concentren en dos moments: els 

dies immediatament posteriors al feminicidi i amb motiu del 25 de novembre, Dia internacional contra la 

Violència cap a les Dones. Segons dades del web geofeminicidio.net des del 2010 s’han registrat a Palma 10 

assassinats masclistes (5 segons les dades oficials). A aquestes dones difícilment se’ls pot posar nom. Les 

dones assassinades per violència masclista perden la seva identitat, deixen de ser elles i es posa el focus 

d’atenció en com varen ser assassinades en lloc de les seves històries de vida. 

 

D’altra banda, la invisibilitat és també una realitat constatable a l’espai públic de Palma. A tota la ciutat no 

trobam cap element de memòria o reparació simbòlica, ni col·lectiu ni individual, de les dones assassinades 

per violència masclista. Un fet paradigmàtic és la placa que es va col·locar el 2018 a la plaça d’Espanya per a 

commemorar la primera manifestació a Palma contra violència cap a les dones en aquest indret, quan la 

manifestació va ser convocada el 1979 perquè Cornelia Arends, guia turística holandesa de 25 anys, va 

aparèixer brutalment violada i assassinada a l'Arenal. 
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En data 18 de juliol de 2020 (BOIB núm. 128) s'ha publicat l'acord de Junta de Govern Local núm. 

JGL_20200715_01_U029, de 15 de juliol de 2020, mitjançant el qual es modifica el Pla Estratègic de 

Subvencions de l`Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI pels anys 2020-2022, aprovat inicialment per 

acord de la Junta de Govern núm, JGL_2020200205_01_015M, de 05/02/2020 (BOIB núm. 20 de 

15/02/2020), conforme al que disposa l’article 8.1 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

 

D’acord a l’anterior, aquesta convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 

competitiva, que desenvolupa dins el Pla Estratègic la línia 4.3 en relació a PREMIS que tenen com a finalitat 

la creació cultural o artística, y denominada JOVENTUT - PREMIS JOVES DE CONCURSOS, i es regirà per les 

disposicions següents:. 

 

1.Objecte  

 

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. 

 

2.Exhibició 

 

L’obra premiada s’instal·larà de manera permanent al Centre Flassaders, seu de l’Àrea de Justícia Social, 

Feminisme i LGTBI, al carrer de la Ferreria, 10. L’Ajuntament de Palma es reserva el dret de reubicar la 

proposta guanyadora amb la finalitat de garantir-ne una exhibició adequada. 

 

L’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI aportarà plànols i/o fotografies dels espais projectats per a 

l’exhibició de l’obra seleccionada. 

 

3.Participació 

 

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. 

 

4.Crèdit i partida pressupostària 
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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 

 

5.Documentació i annexos 
  

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. 

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. 

 
6.Presentació  

 

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. 

 

7.Jurat  

 

Les sol·licituds i propostes seran valorades per un jurat format per: 

  

- el director general de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI  

- un/una representant de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears 

- un/una professional de prestigi reconegut a l’àmbit cultural 

 

Per a la Secretaria (amb veu però sense vot) es designarà personal tècnic de l’Àrea de Justícia Social, 

Feminisme i LGTBI. 

 

A les designacions es tindrà en compte el criteri de representació equilibrada de dones i homes, tal com 

recull la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears. 

 

Correspon al jurat: 

 

a. Valorar les propostes presentades.  

b. Emetre un informe motivat que servirà de base a la proposta de resolució de designació de la 

proposta guanyadora. 
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c. Interpretar les bases i suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat, i resoldre 

qualsevol cas que no estigui previst.  

d. Declarar desert el concurs si ho considera oportú, així com deixar fora del concurs els projectes que 

consideri que no compleixen els requisits indicats a les Bases. 

 

Són criteris de valoració: 

 

� Coherència de la proposta artística amb l’objecte del concurs. Es valorarà com les obres tracten la 

recuperació de la identitat de les dones assassinades i l’abordatge la violència masclista.  

� Qualitat artística. Es valorarà que no sigui una obra merament contemplativa, sinó que permeti la 

interacció, l’evolució i la transformació permanent en cas de nous feminicidis. 

� Sostenibilitat, durabilitat i viabilitat tècnica. Es valorarà l’ús de materials no agressius amb el medi 

ambient, que no siguin peribles o que no es deteriorin fàcilment.  
� Ajust a l’equipament i espai on s’exhibirà. Es valorarà com les obres es relacionen amb l’espai i amb 

l’entorn on s’han d’exhibir i la compatibilitat amb les activitats i els serveis habituals del Centre 

Flassaders.  

� Claredat expositiva de la proposta presentada. 

 

La decisió del jurat és inapel·lable.  

 

La concessió del premi es farà pública en un acte públic específic per a aquesta finalitat i als webs de 

l’Ajuntament de Palma. L’organització contactarà prèviament amb la persona per a comunicar-li el premi i 

convocar-la a l’acte de lliurament.  

 
8.Premis 

 

S’estableix un sol premi, amb una dotació econòmica de 2.000 €. Aquest premi suposa la producció i el 

muntatge de l’obra seleccionada. 

 

El projecte seleccionat s’haurà de desenvolupar durant els tres mesos posteriors a la data de recepció del 

premi. Aquest termini es podrà prorrogar si les característiques del projecte ho fan necessari i caldrà acordar-

ho prèviament amb l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI.  
 

El dret a la dotació econòmica es pot extingir si el projecte no s’executa en els terminis i condiciones 

convingudes, amb el consegüent reintegrament. 

 

9.Exclusions i/o desqualificacions 

 

Es descartaran les propostes que no s’ajustin a l’objecte de les Bases o que es puguin considerar 

discriminatòries per motius de gènere, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 

 

Els i les participants responen davant l’Ajuntament de Palma de l’autoria de la proposta i assumeixen la plena 

responsabilitat davant qualsevol reclamació que en aquest sentit puguin efectuar terceres persones, incloses 

les derivades d’un incompliment de la legislació sobre l’honor, la intimitat, injúries, calúmnies i dret a la 

imatge. 

  

10.Dret de propietat intel·lectual i industrial  
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Només l’autor o autora del projecte premiat cedeix els drets de propietat intel·lectual a l’Ajuntament de 

Palma perquè per motius tècnics pugui modificar, desenvolupar, adaptar, reproduir, comunicar i difondre els 

dissenys per a respondre a les necessitats i amb els medis que consideri oportuns. 

 

11. Normativa Fiscal 

 

Els premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent. 

 

D'acord amb l'art. 23.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions i l'art. 10.5 de l’Ordenança municipal de 

subvencions de l’Ajuntament, la presentació de la sol•licitud de subvenció suposa l'autorització de la persona 

sol•licitant perquè l'òrgan atorgant obtingui de forma directa l'acreditació del compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. La persona sol•licitant podrá presentar 

la seva oposició expressa a l'obtenció de les esmentades acreditacions per part de l'Ajuntament mitjançant el 

formulari annex d'oposició i en aquest cas abans de la proposta definitiva d’adjudicació del premi la persona 

guardonada haurà de presentar:  

a) Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat social que acrediti que estan al corrent pel 

que fa a les obligacions tributàries. 

b) Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria que acrediti que estan al corrent pel que 

fa a les seves obligacions tributàries. 

c) Certificat de l’Agència Tributaria de les Illes Balears que acrediti que estan al corrent pel que fa a les 

seves obligacions tributàries. 

d) Declaració responsable de que estan al corrent amb les obligacions tributaries amb l’Ajuntament de 

Palma. 

e) Declaració responsable de no estar afectats per cap de les prohibicions establertes a l’article 10 del 

Decret Legislatiu 2/2006, de 28 de desembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Subvencions 

de la CAIB. 

 

12.Instrucció i resolució. 

La instrucció del procediment correspon al servei de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, d’acord amb l’art. 27.4 
de la dita Ordenança l’òrgan instructor és el/la cap de secció, de servei o TAG de l’Àrea. 
 

L’ instructor a la vista de la decisió del jurat formularà proposta de resolució que elevarà a  la regidora de 

l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, d’acord amb les Bases d’execució del Pressupost de l’any 2020, 

l’òrgan competent per a la concessió dels premis és la regidora de l’esmentada Àrea de Justícia Social, 

Feminisme i LGTBI. 

 

Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió els art. 27 a 34 de l’Ordenança de 

subvencions de l’Ajuntament de Palma. 

 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució no pot excedir de cinc mesos a partir del termini màxim 

de presentació de les obres. 

La resolució de concessió del premi es notificarà individualment a les persones interessades, d’acord amb els 

articles 43 i 44 de la Llei 39/2015.  

 


