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ANUNCI
BASES I CONVOCATÒRIA DEL “VI CONCURS DE CARTELLS PER A LA CAMPANYA
DE CONSCIENCIACIÓ PER AL DIA MUNDIAL ANTITABAC”
Expedient núm. 301/2022
Es fa públic que la Junta del Govern del Consell Comarcal de la Noguera, reunida en sessió
ordinària de 24 de març de 2022, ha aprovat les bases i convocatòria del “VI Concurs de
cartells per a la campanya de conscienciació per al dia mundial antitabac”.
Aquestes bases estaran publicades a l’e-Tauler, a la web comarcal i a la web de l’Oficina
Jove fins el dia 13 de maig de 2022, data límit per al lliurament dels cartells.
Es reprodueix el text íntegre de les bases en els termes següents:
“BASES REGULADORES DEL “VI CONCURS DE CARTELLS PER A LA CAMPANYA
DE CONSCIENCIACIÓ EN EL DIA MUNDIAL ANTITABAC”

El Consell Comarcal de la Noguera, a través de l’Oficina Jove de la Noguera, convoca el «VI
concurs de cartells per a la campanya de conscienciació en el Dia Mundial Antitabac»,
organitzat en col·laboració amb la Mesa de Salut Jove i el Centre de Recursos Pedagògics
de la Noguera, en endavant CRP de la Noguera, amb la finalitat de conscienciar sobre els
riscs que comporta el fet de fumar, la prevenció i els efectes nocius que suposa per a la
salut.
SEGONA. Participants
Els centres docents de la comarca de la Noguera, representats pels alumnes de 10 a 20
anys de les seves respectives classes, podran participar en tres categories:
:•Cicle Superior de Primària
• ESO
• Cicles formatius / Batxillerat
Els treballs es podran fer per petits grups o tota la classe conjuntament de manera que,
finalment, cada centre només podrà presentar al concurs un únic cartell per categoria i
classe.
TERCERA. Convocatòria del concurs
Es convocarà el concurs mitjançant els mitjans que es considerin més oportuns per donar
una màxima difusió i facilitar la màxima participació com, per exemple, tauler d'anuncis de
les entitats/institucions que componen la Mesa de Salut Jove, pàgines web, xarxes socials,
premsa, ràdio, televisió, mitjançant cartells, anuncis, etc. Així mateix, es podrà remetre a les
associacions de joves i a les AFA dels centres educatius.
QUARTA. Tema i format dels cartells
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PRIMERA. Objecte de la convocatòria

El tema del concurs girarà entorn del tabac, la prevenció i els efectes nocius que aquest
comporta per a la salut.
Les obres hauran de ser originals, inèdites i no premiades en altres certàmens, amb els
textos escrits en català i presentats en format DIN A3 (com a màxim) o en una resolució
mínima de 3508 x 4961 píxels.
El cartell podrà ser un fotomuntatge, un dibuix, un collage, o qualsevol altra idea creativa
amb materials, pintures, imatges i/o objectes diferents.
El Jurat del concurs es reserva el dret de rebutjar la participació d'aquelles creacions el
contingut del qual no s'ajusti al tema del concurs. En tot cas, es valorarà la qualitat artística i
tècnica de les obres.
CINQUENA. Presentació
Els cartells podran presentar-se fins al dia 13 de maig de 2022 (prenent-se aquesta data
com a límit per inscriure's en la deguda categoria), a l’oficina de CRP de la Noguera, a
l'adreça C/ Divina Pastora nº1 de Balaguer, en horari de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00
hores,
o
per
correu
electrònic
a:
crp-noguera@xtec.cat
amb
còpia
a
oficinajove@ccnoguera.cat.
Si es porta presencialment a l’oficina del CRP el cartell es lliurarà amb un pseudònim i la
categoria escrits al dors acompanyat d’un sobre tancat, on hi consti a l’exterior el
pseudònim, categoria en la que participa i “VI concurs de cartells Antitabac”. Dins d’aquest
sobre hi haurà un full on s’hi farà constar el curs i grup classe, nom i cognoms de l’alumnat i
del professor/a tutor/a i centre educatiu al qual pertanyen.

SISENA. Rebuig d'obres
Seran rebutjats tots aquells cartells que no compleixin amb les condicions establertes a les
presents bases. El rebuig motivat serà comunicat als seus autors amb l'antelació deguda.
Podran rebutjar-se també les obres de les quals pugui deduir-se l'autor/a.
SETENA. Premis.
S’atorgaran tres premis entre els millors cartells seleccionats prèviament per a cada una de
les tres categories (Primària, ESO, Batxillerat/cicles formatius).
El Jurat escollirà el cartell guanyador d’entre tots els cartells presentats a les tres categories.
- Premi per al cartell guanyador comarcal: xec regal al centre docent, valorat en 150,00
euros per adquisició de material esportiu en comerços ubicats a la comarca de la Noguera.
A més, el cartell serà la imatge de l’any en totes les campanyes antitabac que es puguin
realitzar des de la Mesa de Salut Jove de la Noguera.
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Si es lliura per correu electrònic haurà de ser des d’un correu genèric del centre i al cos del
missatge hi hauran de constar el pseudònim i la categoria en la que participa, sense donar
més informació. L’assumpte del missatge haurà de ser “VI concurs de cartells Antitabac”.

- Premis per als cartells guanyadors de les altres dues categories: xec regal als centres
docents, valorat en 100,00 euros per adquisició de material esportiu en comerços ubicats a
la comarca de la Noguera.
Podran declarar-se deserts els premis si el parer del Jurat les obres no reuneixen la qualitat
artística requerida.
VUITENA. Justificació i pagament dels premis
Aquests premis es faran efectius mitjançant transferència bancària una vegada justificat
l’import en despeses realitzades pel comerç o establiment.
El termini per a justificació serà a partir del dia 31 de maig fins el dia 30 de juny, ambdós
inclosos.
NOVENA. Jurat
El Jurat estarà compost per un/a representant de cada entitat/institució que forma part de la
Mesa de Salut Jove de la Noguera.


















Oficina Jove de la Noguera
Creu Roja Joventut de la Noguera
Associació Antisida de Lleida
Associació Salut Mental de la Noguera
ABS de Ponts
ABS d’Artesa de Segre
ABS de Balaguer
Salut Pública de la Noguera
Agència de Salut Pública
PLIS i PDC de la Noguera
Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera
Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera
SIAD i SAI-LGBTI de la Noguera
PG-ME GAV de la Noguera
SRC de Salut Mental d’Adults de Balaguer
Ajuntament de Balaguer

El president serà un representant de l’Oficina Jove de la Noguera, i el secretari un
representant del CRP de la Noguera.
Els membres del Jurat no podran ser familiars dels concursants ni estar compresos en
causa de recusació dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic.
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Les entitats que constitueixen la Mesa de Salut Jove de la Noguera són:

DESENA. Decisió del Jurat i lliurament de premis
El Jurat, una vegada finalitzat el termini de presentació d'obres, es reunirà el dia 17 de maig
de 2022, prèvia convocatòria del seu president, i examinarà les obres presentades.
Els cartells restaran exposats a l’edifici de Lapallavacara de Balaguer des del dia 18 de maig
i durant tota la campanya.
A partir del 18 de maig, el cartell guanyador del concurs comarcal passarà a ser la imatge de
la campanya de conscienciació amb motiu del Dia Mundial Antitabac de la comarca de la
Noguera, i es podrà veure en les diferents seus de les institucions, centres educatius i
centres de salut.
La decisió del Jurat es comunicarà als participants amb anterioritat al dia 24 de maig,
determinant-se el dia 31 de maig per al lliurament de premis, que se celebrarà en la Sala
d’Actes del Consell Comarcal de la Noguera coincidint amb el Dia Mundial antitabac.
Serà necessari, si la normativa sanitària vigent ho permet, que els centres docents premiats
estiguin presents a l'hora de recollir el premi.
La decisió del Jurat haurà de ser considerada inapel·lable, comunicant-se a tots i totes les
participants.
ONZENA. Propietat de les obres
Les obres passaran a ser propietat del Consell Comarcal de la Noguera i podran ser
distribuïdes, copiades i exhibides pels organitzadors del Concurs, que no obtindran cap
benefici comercial d'aquestes accions. Podran ser publicades en qualsevol mitjà de
comunicació, pàgina web i xarxes socials del Consell Comarcal.

DOTZENA. Altres determinacions
La participació en aquest concurs implica l'acceptació de totes les bases. L'organització es
reserva el dret a introduir, si ho creu convenient, les modificacions necessàries per al bon
funcionament del mateix.
TRETZENA. Protecció de dades
El Consell Comarcal de la Noguera es compromet a tractar de forma absolutament
confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons l'establert en el Reglament
General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
Responsable del tractament de les seves dades personals: Consell Comarcal de la Noguera
NIF: P7500005I, Plaça de la Unió Catalanista, 1. 25600 Balaguer (Lleida). Telèfon: 973 44
89 33, consell@ccnoguera.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigintse per escrit a l'adreça de correu: dpd@ccnoguera.cat.
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No es podran realitzar obres derivades.

Finalitat del tractament de les dades: Tractarem les dades personals per a gestionar la
sol·licitud de participació al concurs de cartells per a la campanya de conscienciació per al
dia mundial antitabac.
Procedència de les dades: De la persona interessada en participar en el concurs o del
representant legal i centres escolars.
Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran
mentre no és sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a
complir amb les obligacions legals.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves
dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions
individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a
l'adreça de correu: dpd@ccnoguera.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar
clarament el dret a exercir.”
Balaguer, document signat electrònicament.
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EL PRESIDENT

