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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
02114-2019-U
L'ALCORA
Bases convocatòria alcurt - festival de curtmetratges de l’Alcora 2019
BASES CONVOCATÒRIA ALCURT - FESTIVAL DE CURTMETRATGES DE L’ALCORA 2019
1. ENTITAT CONVOCANT
1. Administració convocant: Ajuntament de l’Alcora
2. Òrgan concedent: Junta de Govern Local
3. Àrea gestora: Regidoria de Joventut
4. Òrgan instructor: Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
2. RÈGIM JURÍDIC
El règim jurídic aplicable a la present convocatòria vindrà determinat pel que es disposa en l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de l’Alcora, aprovada en sessió ordinària del Ple celebrat el dia 2 de febrer de 2006 (BOP de Castelló número 36, de 25 de
març de 2006) i modificada per acord plenari del 29 de febrer de 2016 (BOP de Castelló número 51, de 28 d’abril de 2016), en Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General
de Subvencions, les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de l’Alcora de 2019, la Resolució d’Alcaldia número 2017-0545 de 12
de juny de 2017 de delegació de competències de l’Alcalde en els Regidors, en la Junta de Govern Local i en el Ple, el Pla Estratègic de
Subvencions aprovat per Resolució d’Alcaldia de 18 de febrer de 2019, número 2019-0113, línia d’actuació JU01, per les restants normes
de Dret Administratiu, i en defecte d’això, per les normes de Dret privat.
La present convocatòria s’ajustarà als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació,
així com l’eficàcia en el compliment dels objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. Així mateix per a donar
compliment a tots els requisits de publicitat i transparència, aquesta convocatòria es regirà pel que es preveu en l’article 20 de la Llei
General de Subvencions, relatiu a la publicació de la mateixa en la Base de dades Nacional de Subvencions.
3. OBJECTE
El festival de curtmetratges ALCURT està promogut per l’Àrea de Joventut a través de l’Agent de Desenvolupament Local, amb
l’objectiu de contribuir al foment de la cultura entre els joves mitjançant l’elaboració de curtmetratges, per això, un dels requisits serà
que almenys un dels participants del curt haurà de tindre menys de 35 anys.
La 2ª edició del festival tindrà lloc a la localitat de l’Alcora, entre el mes d’Octubre i Desembre al Saló d’Actes de l’Ajuntament de
l’Alcora. És un festival genèric i competitiu.
4. PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA I IMPUTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Els premis que es concedisquen a l’empara d’aquesta convocatòria s’imputaran a l’aplicació pressupostària 2019.3371.48005 “Premis Curtmetratges” del programa “Casal Jove” del Pressupost de l’Ajuntament de l’Alcora de 2019.
L’import destinat a aquests premis és de 2.000,00 euros.
5. PREMIS
La quantia dels premis serà:
• Premi al millor curtmetratge: 600 euros.
• Premi al curtmetratge més original: 400 euros.
• Premi al millor curtmetratge rodat a l’Alcora: 200 euros.
• Premi al millor curtmetratge en valencià: 200 euros.
• Premi al millor curtmetratge vot del públic: 200 euros.
• Premi al millor actor: 200 euros.
• Premi a la millor actriu: 200 euros.
El pagament dels premis es realitzarà mitjançant transferència bancària en el compte indicat en la fitxa de manteniment de tercers.
Els premis concedits estan subjectes a retenció o ingrés a compte de l’IRPF sempre que el valor dels mateixos siga superior a 300,00
euros.
En relació amb l’anterior i en compliment de la normativa fiscal, l’Ajuntament practicarà, si és el cas, la corresponent retenció i
ingrés a compte sobre el premi entregat, i en el seu moment expedirà l’oportuna certificació que facilite als premiats el compliment de
les seues obligacions fiscals (en haver d’incorporar els mateixos en la seua declaració d’IRPF el rendiment consistent en el premi rebut
juntament amb la resta de les rendes que perceba, i de la quota total de la qual es podrà deduir com ja ingressat, si és el cas, la quantitat
que conste en l’esmentada certificació d’ingrés a compte).
La concessió d’aquests premis no serà incompatible amb uns altres que s’hagueren pogut rebre.
De conformitat amb l’article 30.7 de la Llei General de Subvencions, l’atorgament d’aquests premis no requereix justificació ulterior.
6. REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Podran concórrer a aquesta convocatòria qualsevol persona o entitat jurídica, de forma individual o col·lectiva, que no es troben
incurses en les exclusions previstes en la Llei 38/2003, General de Subvencions, i estiguen al corrent en les seues obligacions tributàries,
amb la Seguretat Social i Gestió Tributària Municipal.
Els participants menors de 18 anys hauran de comptar amb l’autorització del pare/mare o tutor.
A més a més, com a mínim un dels participants de cada curt haurà de ser menor de 35 anys, amb curtmetratges de qualsevol gènere
del qual es tinga propietat intel·lectual.
Cada persona realitzadora, productora i/o directora pot inscriure un màxim de dues obres i no s’admetran curtmetratges presentats
en edicions anteriors. Les produccions han d’haver estat realitzades amb posterioritat a l’1 de gener de 2014.
La participació en aquest festival suposa l’acceptació íntegra de les bases i el compliment dels requisits establits en aquestes. Qualsevol qüestió que aparega durant el festival, no contemplada en les BASES, serà decidida pel Jurat.
7. CARACTERÍSTIQUES DELS CURTMETRATGES I CRITERIS DE VALORACIÓ
7.1.- Les característiques dels curtmetratges seran les següents:
a) El tema i el gènere de les produccions és lliure; es prioritzarà la qualitat i la creació de tendències com a objectiu prioritari i que la
producció siga inèdita i/o que no haja estat estrenada comercialment.
b) Els curtmetratges hauran de ser (tot i que no estarà limitat) ficció, animació i/o videocreació. Hauran de tindre una durada màxima
de 15 minuts.
c) Seran vàlides les obres en qualsevol idioma, en cas d’utilitzar llengües diferents de les oficials de la Comunitat Valenciana, l’obra
haurà d’estar subtitulada en valencià o castellà.
d) Els treballs rodats totalment o parcialment a l’Alcora, la Foia o Araya, optaran a ser seleccionats, també, en la categoria “Premi al
Millor Curtmetratge rodat a l’Alcora”, i en conseqüència podran optar al premi establit per a aquesta modalitat.
Els autors o autores hauran d’assegurar-se prèviament que el contingut de la seua obra no infringisca els drets de la propietat
intel·lectual o altres drets de tercers, i exoneraran al Jurat coordinador de qualsevol responsabilitat legal.
Els autors assumiran totes les responsabilitats legals del contingut dels seus curtmetratges de forma individual i exclusiva.
Els curtmetratges poden ser d’autoria individual o col·lectiva. En el cas que siga col·lectiva s’adjuntarà autorització signada per tots
els membres autors del treball i en aquest cas el pagament del premi es realitzarà únicament a qui presente la sol·licitud.
No seran admeses les obres de caràcter publicitari, ni aquelles que utilitzen material no original en més d’un 10% de la totalitat de
l’obra. Tampoc seran acceptades les obres que no tinguen la qualitat tècnica necessària per a una correcta visualització.
7.2.- El jurat valorarà els treballs conforme als següents criteris tècnics, artístics i de qualitat de les obres presentades amb un màxim
de 80 punts amb la següent baremació:
• Imatge (De 0 a 10 punts)
• Originalitat (De 0 a 10 punts)
• So (De 0 a 10 punts)
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• Guió (De 0 a 10 punts)
• Interpretació (De 0 a 10 punts)
• Muntatge (De 0 a 10 punts)
• Fotografia (De 0 a 10 punts)
• Il·luminació (De 0 a 10 punts)
8. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
La convocatòria es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i es remetrà un extracte de la mateixa a la
Base de dades Nacional de Subvencions, segons el que s’estableix en l’article 20 de la Llei General de Subvencions. D’altra banda, tant la
convocatòria com la resolució de concessió dels premis es publicaran en la web i en la seu electrònica de l’Ajuntament de l’Alcora https://
lalcora.sedelectronica.es.
9. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds de participació hauran d’anar degudament emplenades per ells, o pels seus pares/mares/tutors/es o representants
legals en cas de menors d’edat, i es formalitzaran conforme al model de sol·licitud aprovat amb la convocatòria (Annex I) model que
també podrà obtindre’s en la seu electrònica de l’Ajuntament de l’Alcora (https://lalcora.sedelectronica.es).
El termini de presentació de sol·licituds serà el comprés entre l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i el dia 30 de Setembre de 2019.
La presentació de sol·licituds fora del termini assenyalat donarà lloc a la inadmissió d’aquestes.
Respecte als passos a seguir per al procés d’inscripció seran els següents:
1. Trametre el formulari d’inscripció a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de l’Alcora.
2. Enviar una còpia de la pel·lícula o pel·lícules a més d’un mini-clip resum de 30 segons màxim mitjançant un d’aquests sistemes:
I) Directament des del formulari d’inscripció a través d’un enllaç en streaming protegit amb contrasenya, si cal (Google Drive, Vimeo
o Dropbox). Caldrà assegurar que els arxius estiguen disponibles fins l’1 de desembre de 2019 i en HD, i que siguen descarregables.
L’organització es reserva el dret de no admetre a concurs aquelles obres que no puguen ser descarregades.
II) En suport DVD (en format arxiu de dades, en HD) a través de correu certificat o missatgeria a:
ALCURT
Ajuntament de l’Alcora
San Francisco, 5
12110 l’Alcora (Castelló)
III) L’opció preferible en qualsevol dels dos casos seran les còpies en DCP no encriptat i els arxius .mov (Apple ProRes) o .mp4 (H264)
en Alta Definició (1920 x 1080)
IV) Les despeses d’enviament, si és el cas, aniran a càrrec de qui inscriga la pel·lícula.
3. Enviar un correu a prensa@alcora.org amb el títol de la producció com assumpte adjuntant dos o més fotogrames de la pel·lícula
que podran utilitzar-se com a material promocional del festival, així com una breu fitxa tècnica amb les dades de l’equip de producció.
Si la sol·licitud no reunira els requisits establits en la convocatòria o no s’acompanyara de la documentació exigida, es requerirà a
l’interessat perquè, en el termini improrrogable de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la notificació esmene els defectes o
acompanyen els documents preceptius, amb l’advertiment que en cas contrari se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució,
dictada en els termes previstos en l’art. 21 de la LPAC que serà notificada a l’interessat.
10. COMPOSICIÓ DEL JURAT
El Jurat estarà integrat per 7 persones, el Regidor de Joventut, un tècnic de l’Ajuntament de l’Alcora, dos videògrafes guardonades
internacionalment, el director de Tiranta Teatre i dos persones molt vinculades amb el món audiovisual de l’Alcora, qui decidiran els premis de la SELECCIÓ OFICIAL:
President:
• Titular: Robert Tena Bachero. Regidor d’Hisenda, Transparència, Joventut i Convivència ciutadana, o membre en què delegue.
• Suplent: Noelia Muñoz Ribes. Regidora de Cultura, Tradicions i Patrimoni, o membre en què delegue.
Secretari:
• Titular: Eva Amorós Peris (Tècnic de Gestió de Cultura).
• Suplent: Maria del Carme Garcés Segarra (Administrativa).
Vocals:
• Titulars: Juan Luna Castells. Director de Tiranta Teatre; Mari Carmen Canto Segura. Videògrafa guardonada internacionalment;
Belen Nebot Soriano. Videògrafa guardonada internacionalment; Arianne Olucha Monfort. Graduada; Carlos Esteban López. Graduat.
• Suplents: David Esteban Diaz, Pedro Lopez Briz, Alfredo Gonzalez Ponz, Victoria Vicente Juan, Carla Tena Torrepequeña.
El Jurat realitzarà una selecció prèvia de les obres presentades. Aquesta decisió serà comunicada a cada productor i/o director de
cadascuna de les produccions seleccionades.
La SELECCIÓ OFICIAL es farà pública a la web de l’Ajuntament de l’Alcora a partir del diumenge 3 de Novembre de 2019.
Els membres del jurat hauran d’abstindre’s d’intervindre quan en ells concórrega alguna de les causes previstes en l’article 23 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Així mateix, els interessats podran promoure la recusació dels membres del jurat en els casos previstos en el paràgraf anterior, de
conformitat amb el que s’estableix en l’article 24 de la citada Llei.
El Jurat tindrà la potestat de deixar desert el premi o els premis que considere oportuns, així com atorgar unes mencions especials
(sense dotació econòmica) o premis per a ressaltar alguna de les pel·lícules en competició. Les seues decisions seran inapel·lables i
basades en els criteris tècnics, artístics i de qualitat de les obres presentades assenyalats anterioment.
11. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DELS PREMIS I ENTREGA DELS MATEIXOS
El jurat, després de l’avaluació de les sol·licituds presentades i d’acord amb els criteris fixats en la convocatòria, emetrà un informe/
acta en el qual es concretarà el resultat d’aquesta, a l’efecte de que l’òrgan instructor efectue la proposta de resolució definitiva a la vista
de l’expedient i del citat informe.
La competència per a la instrucció del procediment correspon a l’Agent de Desenvolupament Local i la concessió dels premis correspon a la Junta de Govern Local.
L’òrgan instructor a la vista de la decisió del jurat comprovarà prèviament a la formulació de la proposta de concessió dels premis
que els participants proposats com a guanyadors compleixen els requisits establits en la base sisena i que no estiguen incursos en
alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, o en cas de menors d’edat, es comprovaran aquests requisits respecte dels seus pares/mares/
tutors o representants legals.
A aquest efecte, i amb caràcter previ a l’aprovació de l’acte administratiu de concessió dels premis, aquests beneficiaris hauran de
trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no ser deutors per resolució de procedència de reintegrament.
Per a fer possible aquesta comprovació, els participants (o el pare, mare, tutor/a legal, en cas de menors d’edat) signaran, ja en el
moment de sol·licitar la participació en el concurs, la corresponent autorització que es troba inclosa en el model de sol·licitud de participació.
En cas que els premiats siguen menors d’edat es procedirà a la subrogació en el cobrament dels premis en favor del pare, mare,
tutor/a legal d’aquests.
En cas de no complir algun d’aquests requisits no podran ser proposats per l’òrgan instructor com a guanyadors del concurs, i en
aquest cas, aquest proposarà com a guanyador a l’autor del següent treball millor valorat pel jurat.
L’Ajuntament es reserva el dret a declarar el concurs desert si el jurat estima que la qualitat dels treballs presentats no és suficient i
no respon als objectius del concurs.
El lliurament del diploma, o document on es reconega el premi, tindrà lloc en un acte públic, convocat a aquest efecte, durant els 3
mesos següents a la publicació de la selecció oficial en la Sala d’actes de l’Ajuntament. El dia i l’hora es publicarà en la web i en la seu
electrònica de l’Ajuntament.
Els premiats tenen l’obligació d’assistir a la cerimònia a recollir el premi. Si la no assistència es deguera a motius de força major, el
guanyador o guanyadora, podrà enviar a una altra persona per a recollir el reconeixement del premi en el seu nom, degudament autoritzada i documentada per a fer-lo. En cas de no assistir i no justificar l’absència, el premi s’entregarà al segon millor curtmetratge de la
categoria.
12. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a comptar des del següent a la finalització del termini de pre-
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sentació dels treballs.
La resolució es notificarà als interessats i posarà fi a la via administrativa, contra la qual es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que haja dictat la resolució, o bé recórrer directament davant l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d’aquesta Jurisdicció.
13. TRACTAMENT DELS TREBALLS PREMIATS
Les produccions seleccionades, seran projectades públicament durant la gala d’entrega de guardons, entenent que els seus autors o
productors n’autoritzen la projecció. En cap cas es contempla l’abonament de taxes de projecció.
Així mateix, l’organització es reserva el dret de poder utilitzar les produccions de manera promocional i/o amb posterioritat per a ser
projectades en un període d’un any. Les còpies de les obres quedaran en poder del fons documental de l’Ajuntament de l’Alcora, llevat
que s’indique expressament el contrari.
L’autor o autors dels treballs premiats cediran els drets d’explotació a l’Ajuntament de l’Alcora, no obstant això, l’autor o autors
podran publicar els treballs lliurement on creguen convenient.
Les empreses productores accepten que, en el cas d’obtenir algun dels premis atorgats, inclouran una referència escrita a la concessió del premi a l’inici de totes i cadascuna de les còpies de la pel·lícula que distribuïsquen per a l’exhibició en sales comercials i/o en certàmens audiovisuals, així com en tot el material informatiu i promocional imprès. L’esmentada referència consistirà en un text amb el
tipus de premi atorgat, acompanyat invariablement de la imatge del palmarés que facilitarà el Jurat.
14. TRACTAMENT DELS TREBALLS NO PREMIATS
Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors (prèvia comprovació) en un termini de 30 dies. Quedaren a disposició i
propietat de l’Ajuntament aquells que no siguen retirats en la data indicada.
Transcorregut el citat termini sense que s’hagen retirat, es quedaran a la disposició de l’Ajuntament de l’Alcora, sempre que existisca
autorització de la cessió dels drets d’autor, degudament formalitzada per escrit, segons detalla l’article 45 de la Llei de Propietat
Intel·lectual.
15. COMPATIBILITAT DEL PREMI
El premi que es regula en aquestes bases no és incompatible amb uns altres que hagueren pogut rebre.
16. PUBLICITAT DELS PREMIS CONCEDITS
De conformitat amb el que es disposa en l’article 18.2 de la Llei General de Subvencions es remetrà a la Base de dades Nacional de
Subvencions la informació sobre les resolucions de concessió dels premis.
D’altra banda, tant la convocatòria com la resolució de concessió es publicarà en la web i en la seu electrònica de l’Ajuntament de
l’Alcora (https://lalcora.sedelectronica.es).
17. PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES
Les dades facilitades per l’interessat seran tractades per l’Ajuntament de l’Alcora, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la
finalitat de portar la gestió d’inscripcions en aquest tipus de concursos.
Les dades seran conservades durant el termini de temps del concurs. No obstant això, les dades podran ser conservades, si escau,
amb finalitats d’arxiu d’interés públic, finalitats d’investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment explícit manifestat per l’interessat
mitjançant la formalització de la sol·licitud de participació en el concurs.
En cas que es comunicaren, oralment i/o per escrit, dades relatives a la salut (física o psíquica), perquè es dispense la necessària
atenció, s’entendrà que l’Ajuntament i, si escau, els professionals que s’hagueren contractat per al desenvolupament de les activitats,
disposen del seu consentiment exprés o, si escau, del Pare/Mare/Tutor o Representant legal per al tractament d’aquesta informació.
Les dades seran cedides a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
L’interessat podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament C/ Sant Francesc, 5, o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@
dipcas.es).
En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal,
acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari,
haurà d’aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d’aquest.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
D’altra banda, informem que del lliurament de premis es podran captar fotografies o vídeos per a ser publicats en butlletí, pàgina
Web o espais en xarxes socials de l’Ajuntament. En cas que no ens comunique l’oposició a aquest tractament de la imatge, s’entendrà
que l’Ajuntament està autoritzat per a la publicació.
Així mateix, informem que en els actes relacionats amb el concurs als quals assistisquen pares o familiars, la captació i l’ús de les
fotografies o vídeos que feren aquests, serà sota la seua sencera responsabilitat.
18. VERIFICACIÓ I CONTROL
Els premiats estaran obligats a facilitar quantes actuacions de comprovació s’efectuen per l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament
Local.
Així mateix, els premis que s’atorguen quedaran sotmesos a les actuacions e fiscalització i control que corresponguen a la Intervenció de l’Ajuntament de l’Alcora.
L’ Alcora, 14 de maig de 2019
Regidor d´Hisenda, Transparència, Joventut i Convivència Ciutadana.- Firmat Robert Tena Bachero.

