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MATÈRIA:
IGUALTAT DE GÈNERE
ASSUMPTE: Actuacions pel reconeixent dels drets de les persones LGTBI. II ed.
premi «Concurs selecció d’un cartell per al Dia Internacional de l’Orgull LGTBI»
EXP.:
6505-2021-000001
REF.:
El Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca vol estimular i
fomentar la participació de la ciutadania en la construcció d’una imatge positiva i no
estereotipada de la diversitat de gènere i d’orientació del desig. Per tant, aprofitant
l’ocasió del Dia Internacional de l’ Orgull LGTBI, vol posar en valor obres que ajudin en
aquesta tasca reconeixent els drets de les persones LGTBI i donant suport a la lluita per
la igualtat i els drets humans.
Així mateix, amb la finalitat de donar més visibilitat al Dia Internacional de l’Orgull LGTBI
i d’acord amb l’informe de la tècnica de polítiques d’igualtat, i gènere, signat amb data 29
d’abril de 2021 es considera oportú fer la II edició del premi «Concurs per a la selecció
d’un cartell per al Dia Internacional de l’Orgull LGTBI»
Com a titular del Departament de Benestar Social, en exercici de les competències
atribuïdes pel Decret de Presidència núm. 422/2019, de 09 de juliol (BOIB ext. núm. 93,
de 10 de juliol de 2019) i núm. 425/2019 , de 10 de juliol (BOIB ext. núm. 95, de 11 de
juliol de 2019).
RESOLC
Primer. Aprovar la continuació de l’expedient per fomentar la participació de la
ciutadania en la construcció d’una imatge positiva i no estereotipada de la diversitat de
gènere i d’orientació del desig de conformitat amb la justificació exposada en els
antecedents.
Segon. Dur a terme la II edició del concurs per a la selecció d’un cartell per el Dia
Internacional de l’Orgull LGTBI – 28 de juny de 2021 del Consell Insular de Menorca.
Tercer. Aprovar les bases que regulen el II Concurs per a la selecció d’un cartell per el
Dia Internacionalde l’Orgull LGTBI – 28 de juny de 2021 del Consell Insular de Menorca,
les quals es recullen més avall.
Quart. Convocar el II Concurs per a la selecció d’un cartell per al Dia Internacional de
l’Orgull LGTBI, que es regirà per les bases a què s’ha fet referència en el punt anterior,

d’acord amb les condicions següents:
a) L’import global màxim de la convocatòria és de 600 euros, que es comptabilitzaran
amb càrrec al pressupost de 2021, amb càrrec a la partida 23121 2260200, del servei
d’igualtat i diversitat.
b) El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs és el 4 de
juny de 2021.
c) L’òrgan instructor serà la tècnica d’igualtat del Centre Assessor de la Dona.
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d) Es crea el jurat que valorarà els guanyadors del Concurs per a la selecció d’un cartell
per el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI – 28 de juny de 2021 del Consell Insular de
Menorca:
1. La consellera de Benestar Social, Bàrbara Torrent Bagur, que n’exercirà la
presidència.
2. Javier Delgado Fernández, membre de l'Escola d'Art de Menorca.
3. Andrés Armengol de l’Associació Diverxia
4. Aure González tècnica del Centre Assessor de la Dona del Consell Insular de
Menorca.
5. Núria Florit, tècnica d’igualtat del Servei de Política de Gènere i Igualtat del Consell
Insular de Menorca
ANNEX
II CONCURS PER A LA SELECCIÓ D’UN CARTELL PER AL DIA INTERNACIONAL
DE L’ ORGULL LGTBI – 28 DE JUNY DE 2021 DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA
Es fa públic que el Consell Insular de Menorca convoca un concurs per a la selecció
d’un cartell per al Dia Internacional de l’ Orgull LGTBI – 28 de juny de 2021. Aquest
concurs es regirà per les bases que es recullen a continuació.
El termini de presentació de les obres per participar en aquesta iniciativa acaba dia 4 de
juny de 2021.
BASES DEL II CONCURS PER A LA SELECCIÓ D’UN CARTELL PER AL DIA
INTERNACIONAL DE L’ ORGULL LGTBI – 28 DE JUNY DE 2021 DEL CONSELL
INSULAR DE MENORCA
PRIMERA. OBJECTE I FINALITAT DEL PREMI
El Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca vol estimular i
fomentar la participació de la ciutadania en la construcció d’una imatge positiva i no
estereotipada de la diversitat de gènere i d’orientació del desig. Per tant, aprofitant

l’ocasió del Dia Internacional de l’ Orgull LGTBI, vol posar en valor obres que ajudin en
aquesta tasca reconeixent els drets de les persones LGTBI i visibilitzant les desigualtats
i donant suport a la lluita per la igualtat i els drets.
Així mateix, amb la finalitat de donar més visibilitat al Dia Internacional de l’ Orgull
LGTBI, es considera oportú dur a terme la segona edició d’aquest premi.
SEGONA. PREMIS
S’estableixen tres premis: un primer premi amb una dotació econòmica de 300 euros, un
segon premi de 200 euros i un tercer premi de 100 euros.
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Les persones que hagin creat els cartells guanyadors estan obligades a cedir-los al
Consell Insular de Menorca i han de transmetre’n els drets de propietat material i de
propietat intel·lectual, entre els quals s’inclouen específicament els d’exposició,
reproducció i explotació.
L'import del premi s'entén com a satisfacció econòmica per tots aquests drets.
Així mateix, el Consell Insular de Menorca, amb l’objectiu de difondre els principis
d’igualtat i respecte cap a la diversitat de gènere i de orientació sexual i, a més, de posar
en valor la lluita pels drets de les persones LGTBI, podrà decidir la realització d’una
exposició a partir d’una selecció de tots els cartells presentats.
TERCERA. REQUISITS PER PODER-HI PARTICIPAR
Poden participar en aquest concurs totes les persones interessades, que hagin nascut o
resideixin actualment a Menorca.
En qualsevol cas, no poden ser beneficiàries d'aquest premi les persones en les quals
concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
QUARTA. REQUISITS DE LES OBRES QUE ES PRESENTIN A CONCURS
Les obres que es presentin al premi han de complir els requisits següents:
1. Només s'admet un cartell per participant.
2. Les mides han de ser 50 x 70 .
3. Han de tenir un sagnat de 3 mm per cada costat.
4. Els cartells presentats han de ser originals i inèdits.
5. El format de lliurament del cartell ha de ser PDF editable o bé PSD editable.
6. La tècnica per confeccionar el cartell és lliure.
7. En els cartells, de manera visible, hi ha de figurar «Menorca orgullosament diversa» +
«2021». Tant la retolació com el tipus de lletra, així com la seva distribució en el cartell,
és de lliure elecció per a l’artista. No obstant això, el CIME es reserva el dret d’edició
dels cartells guanyadors, en cas que sigui necessari.

8. L’autor/a del cartell ha de tenir els drets sobre les imatges i elements que utilitzi en el
cartell o, si no, ha de fer servir recursos d’ús lliure.
9. La resolució ha de ser com a mínim de 300 dpi.
CINQUENA. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DELS CARTELLS
1. Les sol·licituds per participar en aquest premi s’han de presentar respectant
estrictament les normes referents a l’anonimat de les persones que hi concursen, per la
qual cosa s’han de presentar sense cap tipus de signatura o identificació de l’autor/a
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a) Presentació de forma presencial
1. S’han de presentar dos sobres, A i B, tancats i separats, en cadascun dels quals ha
de constar la inscripció: «II Concurs per a la selecció d’un cartell per al Dia Internacional
de l’ Orgull LGTBI – 28 de juny de 2021 del Consell Insular de Menorca» i el pseudònim
amb què es presenta. Si els sobres no es presenten d’acord amb el que s’ha indicat, no
s’admetran a concurs.
El Consell Insular de Menorca vetllarà per mantenir l’anonimat de les persones
participants durant tot el procés de concurs.
2. Els sobres tancats i separats han de contenir la documentació següent:
- Sobre A: hi ha de constar el cartell que es presenta en format digital1, . (amb una
memòria USB, CD, etc.) juntament amb el títol, pseudònim i explicació. És a dir, el sobre
A ha de contenir:
a) El cartell en format digital en format PDF editable o PSD editable
b) Títol del cartell i pseudònim amb què es presenta
c) Breu explicació del cartell (màxim 200 paraules)
(1

Els suports informàtics emprats per lliurar el cartell es podran retirar mitjançant la presentació del document
acreditatiu de participació a la seu del CIM, plaça de la Biosfera, 5, en el termini de quatre mesos a partir de la
cloenda del concurs. Si, transcorregut aquest temps, la persona que ha participat al concurs no hagués reclamat
el seu suport digital, s’entendrà que renuncia a la seva propietat i que, per tant, el Consell Insular de Menorca en
podrà disposar com consideri més oportú)

- Sobre B: hi ha de constar la informació següent respecte de l’autor/a de l’obra
presentada:
I) Sol·licitud de participació al concurs per a la selecció d’un cartell per al Dia
Internacional de l’ Orgull LGTBI – 28 de juny de 2021 del Consell Insular de Menorca,
annex 2 d'aquestes bases, en què ha de constar:
- Nom i llinatges de l’autor/a
- Domicili, adreça electrònica i telèfon de contacte de l’autor/a
- Títol de l’obra i pseudònim amb què es presenta
- Declaració responsable sobre el caràcter original i inèdit de l’obra presentada

II) Fotocòpia del DNI de l’autor/a.
III) Declaració responsable signada per la persona sol·licitant de no estar sotmesa a cap
de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de
beneficiaria o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18
de novembre de 2003). Annex 1 d’aquestes bases.
IV) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar, a través
de l’Agència Tributària i la Seguretat Social, el compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social marcant la casella corresponent de l'annex 2 d’aquestes bases.
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V) Document de designació de compte bancari de la persona sol·licitant d’acord amb el
model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja consti a la Tresoreria
General del CIM, la qual cosa s’ha de fer constar expressament. Annex 3 d’aquestes
bases.
2. Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en l’apartat anterior es poden
presentar, fins al 4 de juny de 2021 als punts del Servei d’Atenció Ciutadana del
Consell Insular de Menorca que hi ha a la seu del CIM de Maó i a les oficines
administratives de Ciutadella. Així mateix, es poden presentar a qualsevol altre punt de
conformitat amb l’establert en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Per poder presentar la documentació als Serveis d’Atenció Ciutadana s’ha de demanar
cita prèvia.
B) Per Carpeta Ciutadana
Assumpte: “II Concurs Dia de l’Orgull 2021”
La persona receptora d'aquesta instància es compromet a posar totes les dades
personals dins un sobre tancat i a no revelar les identitats fins després del veredicte del
jurat.
La instància ha d'anar acompanyada dels arxius que s'indiquen a continuació:
I) El cartell en format digital PDF editable o PSD editable amb títol i pseudònim amb que
es
presenta.
II) Breu explicació del cartell (màxim 200 paraules).
III) Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
IV) Sol·licitud de participació al concurs per a la selecció d’un cartell per al Dia
Internacional de l’Orgull LGTBI – 28 de juny de 2021 del Consell Insular de Menorca,
annex 2 d'aquestes bases, en que ha de constar:

- Nom i llinatges de l’autor/a
- Domicili, adreça electrònica i telefon de contacte de l’autor/a
- Títol de l’obra i pseudònim amb que es presenta
- Declaració responsable sobre el caràcter original i inèdit de l’obra presentada
V) Declaració responsable signada per la persona sol·licitant de no estar sotmesa a cap
de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de
beneficiaria o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18
de novembre de 2003). Annex 1 d’aquestes bases.
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VI) Certificat en que consti que està al corrent de les obligacions tributaries i amb la
Seguretat Social. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar, a traves
de l'Agència Tributaria i la Seguretat Social, el compliment de les obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social marcant la casella corresponent de l'annex 2 d’aquestes bases.
VII) Document de designació de compte bancari de la persona sol·licitant d’acord amb el
model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja consti a la Tresoreria
General del CIM, la qual cosa s’ha de fer constar expressament. Annex 3 d’aquestes
bases.
4. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular
de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de
deu dies, comptats des de l’endemà del dia que es rebi el requeriment d’esmena de la
sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la
documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat
amb l’article 68 Llei 39/2015, d'1 d'octubre
SISENA. CRITERIS OBJECTIUS QUE ES TINDRAN EN COMPTE PER A LA
CONCESSIÓ DEL PREMI
Els criteris objectius que es tindran en compte per a la concessió del premi són els que
s’indiquen a continuació:
a) Visibilització i posada en valor de la lluita pels drets de les persones 5 punts
LGTBI
b) Reconeixement i posada en valor de les persones LGTBI

5 punts

c) Capacitat de foment d’idees d’igualtat i no discriminació per raó de gènere 5 punts
i orientació sexo-afectiva
d) Creativitat i originalitat en el disseny

3 punts

e)Tècniques emprades

2 punts

La puntuació mínima serà de 6 punts, dels quals 4 han de pertànyer obligatòriament als
primers tres ítems, i la màxima, de 15 punts.

El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de
vots a favor d’un cartell determinat, que serà el guanyador. El segon premi correspondrà
al cartell que hagi quedat en segon lloc en les esmentades votacions i el tercer premi
serà per al cartell que quedi en tercer lloc. Amb tot, si el jurat creu que cap de les obres
presentades no assoleix la qualitat mínima per ser premiada, el premi podrà no ser
adjudicat.
El jurat emetrà el seu dictamen d’acord amb aquestes bases i estendrà una acta en la
qual constaran les obres guanyadores.
SETENA. JURAT DEL PREMI
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Es crea el jurat que valorarà les persones guanyadores del Concurs per a la selecció
d’un cartell per al Dia Internacional de l’ Orgull LGTBI – 28 de juny de 2021 del
Consell Insular de Menorca.
2. El jurat d’aquest premi estarà format pels membres següents:
- La consellera de Benestar Social o la persona que la consellera designi, que n’exercirà
la presidència.
- Una persona en representació de l'Escola d'Art de Menorca.
- Una persona en representació de l’Associació Diverxia Menorca.
- Dues persones tècniques del Servei de Política de Gènere i Igualtat del CIM.
VUITENA. ABONAMENT DEL PREMI
El pagament del premi per part del Consell Insular de Menorca es farà dins un termini
màxim de seixanta dies des de la data del dictamen del jurat, sempre que les
disponibilitats de tresoreria ho permetin.
La quantia del premi és en concepte d'import brut i resta subjecta a retenció d’acord amb
la normativa que regula l’impost sobre la renda de les persones físiques.
NOVENA. PROPIETAT DEL PREMI
1. Els cartells guanyadors seran propietat del Consell Insular de Menorca. L'ús que se'n
podrà fer serà sempre de caràcter no lucratiu.
2. El fet de participar en aquest premi pressuposa que els concursants accepten que els
cartells guanyadors siguin propietat del Consell Insular de Menorca i que en pugui fer
difusió.
DESENA. OBLIGACIONS DE LES PERSONES GUANYADORES
Són obligacions de les persones premiades en el concurs:

1. Comunicar al CIM l’acceptació del premi en els termes en què aquest es concedeixi.
En qualsevol cas el premi s’entendrà acceptat tàcitament un cop transcorreguts quinze
dies hàbils d’ençà que la persona beneficiària hagi rebut la notificació de la concessió.
2. Aportar els justificants necessaris per poder comprovar les dades incloses en la
sol·licitud de participació en aquest concurs.
ONZENA. NORMATIVA GENERAL APLICABLE
En tot allò no previst expressament en aquestes bases regeixen les disposicions que
siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions,
especialment les contingudes en les normes següents:
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a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
b) Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196, de 31 de
desembre de 2005).

La consellera executiva,
Se n'ha pres nota
Secretaria General
Bárbara Inmaculada Torrent Bagur
(DP 422, de 9.7.2019)
(BOIB núm 93 Ext. de 10.7.2019)

Bàrbara Torrent Bagur
07/05/2021 12:43:07
Signatura electrònica
Maó

Rosa Salord Oleo
07/05/2021 13:02:34
Firma
Maó

